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 Background and Purpose: Nail biting is a common behavior in children that may be connected to 

some environmental factors like parental problems or parenting styles. The purpose of this study was 

to compare marital satisfaction, parenting style, and attachment style in parents of children with and 

without nail biting.   

Method: This research was a descriptive cross-sectional study. The population consisted of all pre-

school and primary school students with nail biting behaviors in Shiraz in 2015. To select a sample 

(284 parents), 10 schools were selected from each area of Shiraz by cluster sampling and then 40 pre-

school and primary school students were selected from each school by convenience sampling. 

Afterwards, their parents were asked to complete ENRICH Marital Satisfaction Scale (Olson, 1989), 

Baumrind's Parenting Styles Questionnaire (Baumrind, 1972), and Revised Adult Attachment Scale 

(Collins & Read, 1996). Data were analyzed by T-tests and Multivariate Analysis of Variance 

(MANOVA) by using SPSS Version 24 Software.  

Results: Results demonstrated that there was no significant difference between mothers of the nail 

biting and control groups in terms of marital satisfaction, parenting style, and attachment style at 

P>0.05. Also, no such a difference was found between the fathers.  

Conclusion: Based on the results of this study, it can be suggested that nail biting behavior may be 

directly or indirectly influenced by some variables that deserve further investigations.    
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مقاله پژوهشی

 های والدگری والدین کودکانهای دلبستگی، و سبکمندی زناشویی، سبکمقایسه رضایت

 جویدنبا و بدون مشکلات ناخن 
 

 3، غلامرضا ده بزرگی2زاده،  احمد غنی1*فاطمه غلامی
  شناسی بالینی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران. کارشناسی ارشد روان1

 پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران.  دانشیار گروه روان2
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 21/33/69دریافت شده: 

 31/33/69پذیرفته شده: 

 31/33/66منتشر شده: 

ای هتواند با برخی از عوامل محیطی مانند مشکلات والدین  و یا سبکجویدن رفتاری شایع در کودکان است که میناخن هدف: زمینه و 

ن های دلبستگی والدیهای والدگری، و سبکمندی زناشویی، سبکوالدگری در ارتباط باشد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه رضایت

 یدن بود.جوکودکان با و بدون مشکلات ناخن 

ی و دبستانآموزان پیشطرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع تحلیل مقطعی است که جامعه آماری آن شامل تمامی والدین دانش روش:

نفر از والدین جامعه آماری مذکور بودند که  292بودند. حجم نمونه شامل  1363جویدن شهر شیراز در سال  دبستانی با و بدون رفتار ناخن

مندی زناشویی انریچ )اولسون، های رضایتای انتخاب شدند. در مرحله بعد از آنها درخواست شد تا پرسشنامهگیری خوشهبا روش نمونه

( را تکمیل کنند. در پایان 1669رید،  وشده دلبستگی بزرگسالان )کولینز و مقیاس تجدید نظر(، 1692های والدگری بامریند )(، سبک1696

و با استفاده از آزمون تی و تحلیل واریانس چندمتغیری،  SPSSافزار نرم 22ها به وسیله نسخه های اجرا شده، دادهآوری پرسشنامهبعد از جمع

 وارسی و تحلیل شدند.

      ی، های والدگرجویدن، تفاوت معناداری در سبک ها نشان داد بین مادران دو گروه کودکان با و بدون رفتارهای ناخنیافته ها:یافته

 (.<30/3Pهای دلبستگی، و رضایتمندی زناشویی وجود ندارد و این تفاوت در بین پدران دو گروه نیز یافت نشد )سبک

ی تحت ارسد که رفتارهای ناخن جویدن به طور مستقیم، غیرمستقیم، و یا واسطهبه نظر میهای این پژوهش بر اساس یافته: گیرینتیجه

 شود در مطالعات آینده به آنها پرداخته شود.تأثیر متغیرهای دیگری هستند که پیشنهاد می
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 مقدمه
ر ها که دچابسییییاری از افراد بهنجار حتی بزرگسیییالان، در برخی از زمان

شوند، ممکن است ناخن خود را بجوند یا پوست خود و تنیدگی می تنش

 شییود که تکراری و عمدیرا بکنند. این رفتار زمانی نابهنجار حسییاب می

باشید و به طورآشیکار به صدمه جسمی منجر شود یا اینکه فرد از ناتوانی 

(. ناخن جویدن 1)خود برای مهیار آن، احسیییاس شیییرم و خجالت کند 
ن سیین اسییت که بسیییار فراوابین کودکان و بزرگسییالان کمرفتاری  در 1

تواند به صیدمات پزشکی و روانی زیادی منجر شود. شیود و میدیده می

های سیینی مختلا اسییت، جویدن رفتاری شییایع در بین گروهگرچه ناخن

 (.2شود )سال دیده می 2یا  3اما به ندرت در کودکان زیر 

جویدن به کار  ه به جای ناخن، اصطلاح دیگری است ک2اونیکوفاجیا

رود و در بین جمعیت جوان، رفتاری بسییار شایع و تکانشی است. این می

رفتار با اضییطراب و اختلال وسییواس در ارتباط اسییت و در موارد شییدید 

(. برخی منابع، 3هایی مانند سیییرطان بروز دهد )توانید علامم و نشیییانهمی

ر اند که به طوبندی کردهرفتارهای بهنجار طبقه جویدن را در زمرهنیاخن

 (.2گیرد و فرد به رفتار خود،آگاه نیست )ناخودآگاه صورت می

جویدن یک روند طبیعی تحولی برای کودکان است، اما زمانی ناخن

رسیید و هنوز این رفتار ادامه دارد ممکن که سین کودک به سیه سیال می

نیز در میان باشد. اگرچه در  شناختی دیگریاسیت ردپای مشیکلات روان

اما در  شد،جویدن به طور کلی نابهنجار محسوب می گذشیته رفتار ناخن

های دیگر آن مانند مشیییکلات زیربنایی، نحوه هیای اخیر بیه جنبیهسیییال

 (.0شود )مداخله، و  نظایر آن توجه می

دانند نه یک نشانگان جویدن را یک علامت میبرخی مطالعات ناخن 

ه. همچنین برخی اوقیات نیاخن جویدن به عنوان نشیییانگانی از جیداگیانی

های مختلا معرفی شده است که باید علت و انگیزش مجموعه نشیانگان

(. در حال حاضر این 9زیربنایی آن شیناسیایی، ارزیابی، و مدیریت شود )

رسیییمی اسیییت و به عنوان رفتاری تکراری یا رفتار، یک تشیییخیی غیر

دست و گاهی انگشت پاها تعریا شده است  های انگشتانجویدن ناخن

توانید تیأثیر روانی معنیاداری میانند کیه جیدا از خطرات بیاکترییایی، می

(. به طور واضح مشخی 1احساس شرم و گناه برای فرد به وجود آورد )

نیسییت که چند درصیید از کودکان با رفتار ناخن جویدن، آن را متوقا 

                                                           
1. Nail biting 

نج نخواهند برد، اما حتی کودکانی ها از این مشکل رخواهند کرد  یا بعد

رای دهند، باید بکه در حد و اندازه پایینی این رفتار نامناسییر را انجام می

 (.9های لازم را دریافت کنند )مدیریت مشکل خود، آموزش

 29در یک مطالعه میزان شیییوع ناخن جویدن در بین کودکان حدود 

تا سن نوجوانی، درصد  03درصید گزارش شده است که تا حدود  33تا 

دهند. اگرچه این کودکان تا بزرگسییالی از مشییکل خود آن را ادامه می 

درصییید آنها، مشیییکل خود را حف  کرده و  13تا  0یابند، اما رهایی می

(. میزان ناخن جویدن در کودکان هفت سییاله در حدود 9دهند )ادامه می

ورد شده درصد برآ 20درصید و در کودکان ده ساله در حدود  33تا  23

ای از جمعیت (. همچنین در مطیالعیه دیگری که بر روی نمونه2اسیییت )

آموزان در ایران انجام شیید، نتایج نشییان داد که میزان ناخن جویدن دانش

(. اگرچه نشییان داده شییده 2بود ) 1/23در پسییران و دختران در حدود   

شتری یجوند نسبت به گروه فاقد این رفتار، اضطراب بافرادی که ناخن می

جویدن و اضطراب دارند، اما ارتباط واضیح و کاملا  مشیخصیی بین ناخن

آنها مشییاهده نشییده اسییت. همچنین یک منلفه  نتیکی برای رفتار ناخن 

سوم دوقلوهای  جویدن مطرح شیده اسیتب به طوری که این رفتار در دو

 (. 1تخمکی و یک سوم دوقلوهای دوتخمکی مشاهده شده است )یک

د توانکننده نیسیییت و مینیاخن جوییدن، عیادتی نگران بیه طور کلی

خودی ناپدید شود. همچنین هنگامی که تحریک نشود به صورت خودبه

از سیییویی دیگر، وقتی کیه نیاخن جویدن با دیگر مشیییکلات رفتاری نیز 

 شیییناختیهای فنی و روانتواند پیچیده بوده و به کمکهمراه شیییود، می

برخی عوامل در پیدایش و تداوم رفتار ناخن (. 9خاص نیاز داشیته باشد )

اند که هم شامل عوامل  نتیکی و هم عوامل محیطی جویدن گزارش شده

اسیییت. عوامیل مرتب  بیا والیدین نیز یکی از عوامل مهم محیطی در نظر 

 آور باشیید که در اینتواند برای کودک تنشگرفته شییده اسییت که می

ری، های والدگزناشیویی، سبکپژوهش به متغیرهایی مانند رضیایتمندی 

های دلبسیتگی والدین اشیاره شده است. زمانی که والدین برای و سیبک

درمییانی مراجعییه هییای رواندرمییان نییاخن جویییدن کودک بییه کلینیییک

کنند، مشاور یا درمانگر به اقدامات درمانی مانند رفتاردرمانی یا بهبود می

ی درمان با شیییکسیییت پردازد. در مواردهای ارتباطی کودک میمهارت

سیییاز یا مرتب ، به خوبی شیییناسیییایی شیییود، زیرا عوامل زمینهروبرو می

2. Onychophagia 
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د مهم و توانشود. لازم به ذکر است که عوامل مرتب  با والدین نیز مینمی

ور آمنثر باشد، زیرا این عوامل باعث به وجود آمدن محیطی آرام یا تنش

ویدن کودک، شیییوند. همچنین اگر ریشیییه مشیییکل ناخن جدر منزل می

تنیدگی و اضیطراب در نظر گرفته شیود، بررسیی این متغیرها نیز سودمند 

 است.

یکی دیگر از عوامیل مهم محی  زندگی  1رضیییایتمنیدی زنیاشیییویی

کودک اسیت که در خانواده موجر شکل گیری جو  مناسر یا نامناسر 

شود. رضایت زناشویی را به عنوان یک ارزیابی کلی برای تمام اعضیا می

وضعیت زناشویی توس  فرد و بازتابی از شادمانی و کارکرد زناشویی، از 

کننیید کییه رضیییایییت ( بییان می13) 2(. برت و ملوی6انید )تعریا کرده

زناشیییویی یک سیییازمان اجتماعی و سییییسیییتم تعهد، حقو ، و ایا، و 

امتیازات اسییت. از سییویی دیگر این سییازه به معنای اتصییال و ارتباط در 

اعتماد کردن به یک فرد برای صمیمیت جنسی و جهت دوست داشتن و 

های پیشیییین ارتباط بین رضیییایت هیجیانی اسیییت. در برخی از پژوهش

رفته گزناشیویی با مشیکلات تحولی و رفتاری کودکان مورد بررسی قرار

 توان ذهنی به طورمندی مادران کودکان کماست. به عنوان مثال، رضایت

(. 11کودکان بهنجار گزارش شییده اسییت )تر از والدین معناداری، پایین

دار و ( نشیییان دادنیید کییه رابطییه معنییا12همچنین محمییدی و همکییاران )

معکوس بین رضیییایت زناشیییویی مادران و اختلالات رفتاری کودکان در 

بهرامی و در پژوهشیییی دیگر اعلمی، هادی وجود دارد. 3331/3سیییطح 

عارض از سیییازه کلی ( دریافتند که زیرمنلفه ت13اسیییدالله تویسیییرکانی )

 3بینی کننده معنادار اختلال رفتار هنجاریزناشویی والدین، پیشرضیایت 

ی ابین معنیادار اختلال رفتار مقابلهدر کودکیان و زیرمنلفیه ارتبیاط، پیش

( انجام گرفت، نشان 12است. نتایج پژوهشی که توس  آقاپور و اقدسی )

ی های شییناختی و عاطفکننده آسیییربینیداد تعارضییات زناشییویی، پیش

ین آید این است که آیا بکودکان است. بر این اساس سوالی که پیش می

رضیییایتمنیدی زنیاشیییویی والیدین و نیاخن جوییدن کودکان نیز ارتباط 

 معناداری وجود دارد یا خیر؟ 

                                                           
1. Marital satisfaction 

2. Bert & Melvey 

3. Conduct disorder 

4. Parenting styles 

تواند یکی از عوامل متغیر دیگری است که می 2های والدگریسیبک

رفته شیییود. به طور کلی، والدگری آور در محی  خانواده در نظر گتنش

های والدین در برقراری ارتباط با کودک و اجرای مجموعه فنون و روش

ید آهای تربیتی اسیت که معمولا  به صورت خودکار به اجرا در میروش

(. سیبک والدگری در بر گیرنده فضای کلی است که شامل عملکرد 10)

یله والدین یا مراقبان دهی رفتارهای کودک به وسیییخانواده مانند شیییکل

اصیییول تربیت فرزند توسییی   (. در نظریات والدگری،19) اولیه اسیییت

والیدین معمولا  بین دو حیطه کلی نوسیییان دارد: اولین حیطه به ارتباطات 

پردازد که از رفتار پاسییخگو و پذیرنده هیجانی بین والدین و کودک می

گو پاسخش، غیرشود و به رفتارهای عدم پذیرمحور شروع می -و کودک

شیییود. با ترکیر این دو بعد )پذیرش بالا در برابر محور ختم می -و والد

پذیرش پایین( و )مهارگری بالا در برابر مهارگری پایین(، چهار سبک به 

، و سبک 9، سبک مستبدانه9، سبک مقتدر0گیرآید: سبک سهلوجود می

استه کنند و خومیگیر از تنبیه کودک اجتناب . والدین سهل9کنندهغفلت

پیذیرند. والدین مقتدر تمایل هیا، تمیایلیات، و رفتیارهیای کودک را می

دارند که نگرش و رفتارهای کودک را به وسیله استاندارهای سطح بالای 

خانوادگی ارزیابی، مهار، و شییکل دهی کنند که به وسیییله مراجع قدرت 

ودک را خواهند که رفتارهای کتعیین شیییده اسیییت. والیدین مقتیدر می

آمیز و دوسیییتانه. دهی کنند، اما به وسییییله یک روش مسیییالمتسیییازمان

فاوتی نشان تکننده نسبت به هرگونه نیاز و محبت از خود بیوالدین غفلت

 (. 19دهند )می

عوامل بسیاری در گرایش والدین به سبک والدگری خاص ذکر شده 

ا و خاص آنه است، مانند الگوگیری از والدین، مشکلات عاطفی و روانی

غیره. در یکی از مطیالعیات اخیر، ارتبیاط بین سیییبیک والدگری و طبقه 

اجتماعی و پایگاه فرهنگی والدین مشاهده شده است. به عنوان -اقتصادی

نند، کمثیال والیدینی کیه در طبقیه فرهنگی پیایین اقتصیییادی زندگی می

های (. در پژوهش19گرایش بیشییتری به سییبک والدگری مسییتبد دارند )

هیای والدگری مختلا بر روی تحول کودکان و تعیدد، تیأثیر سیییبیکم

نوجوانان و اختلالات رفتاری آنها نشیان داده شده است. به عنوان مثال در 

5. Permissive style 

6. Authoritarian style 

7. Authoritive style 

8. Neglective style 
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( بر روی کودکان و والدین 16یک مطالعه توس  بورنستین و بورنستین )

آنها نشییان داده شیید که سییبک والدگری مقتدرانه در تحول شییخصیییتی، 

های اولیه زندگی، گزینی کودکان در سییالسییهله، و هدفمحل اخلاقی،

( نشییییان دادنیید کییه 23دوز و فرخزاد )نقش منثر دارد. همچنین ترکش

 سبک و والدگری مستبدانه سبک با مثبت همبسیتگی رفتاری، اختلالات

. در پژوهش دیگری توسییی  شیییفیع پور، دارند گیرانهوالدگری سیییهل

( نشان داده شد که سبک والدگری 21)لیلی نژادشیخی، میرزایی و کا م

 نمود، ارتباط منفی داردبنمود و برونمقتدرانه با مشیییکلات رفتاری درون

گیرانه با مشکلات رفتاری این در حالی اسیت که سیبک والدگری سیهل

 نمود، ارتباط مثبت دارد. درون

والدین نیز از دیگر  1های والدگری، سییبک دلبسییتگیعلاوه بر سییبک

رسد با مشکلات رفتاری فرزندان مرتب  باشد. ت که به نظر میعواملی اس

ها به عنوان یکی از مسیییامل مهم و دلبسیییتگی کودک به مادرش تا سیییال

کند که دلبستگی به بیان  می 2گرفته است. بالبیروشین مورد ملاحظه قرار

معنای ادراک و احسیییاس درونی کودک از میزان در دسیییترس بودن و 

مراقبان خود به خصییوص پدر و مادر اسییت و یک پیوسییتگی عاطفی به 

آورد که تا بزرگسیییالی در ارتباطش با پایگاه امن را در وی به وجود می

(. مطابق با تهوری دلبستگی، رفتار دلبستگی 22دیگران تأثیرگذار اسیت )

های دلبسیییتگی در مواقع جویی وی برای چهرهکودک بیا رفتار نزدیکی

 به بزرگسییالی که در تعاملات اجتماعی تنیدگی، همبسییته اسییت. کودکان

الان شوند و این بزرگسدر برابر آنها حسیاس و پاسیخگو است، دلبسته می

مانند. سیالگی، مراقر اصلی کودک باقی می 2ماهگی تا  9خصیوصیا  از 

پس از آن، کودکان از این چهره دلبستگی برای جستجوی محی  استفاده 

 3متخصییصییان مانند شییاور و فرالی(. همچنین برخی دیگر از 23کنند )می

( مدلی را از سیییبک های دلبسیییتگی ارامه کردند که دو بعد کلی 2332)

برای آن در نظر گرفتند: اجتناب و اضطراب. از ترکیر این دو بعد کلی، 

)اضییطراب پایین و  2چهار نوع سییبک حاصییل شییده اسییت: سییبک ایمن

یین(، سییبک )اضییطراب بالا و اجتناب پا 0اجتناب پایین(، سییبک آشییفته

-)اضیییطراب پیایین و اجتنیاب بیالا(، و سیییبک ناایمن 9اجتنیابی-نیاایمن

                                                           
1. Attachment style 

2. Bowlby 

3. Shaver & frally,2004 

4. Secured attachment style 

(. والدین با سبک دلبستگی 22)اضیطراب بالا و اجتناب بالا( ) 9دوسیوگرا

ناایمن، معمولا  در برابر کودکان خود نیز رفتار مشیییابهی در پیش گرفته و 

و  تنیدگی مدت بههای کوتاهآنهیا را در برابر تجیارب محیطی ییا جدایی

ا تواند زمینه بروز برخی اختلالات رفتاری رکنند که میاضییطراب مبتلا می

 در آنها ایجاد کند.

های پیشییین ارتباط سییبک دلبسییتگی والدین با مشییکلات در پژوهش

رفتیاری کودکیان مورد بررسیییی قرار گرفتیه اسیییت. برای مثال هاوارد، 

 دلبستگی های ن سبکبی( نشان دادند 20گان )-مارتین، برلین و بروکس

 سیییاعات تعداد همچنین و اجتنابی مادر-ناایمن و اضیییطرابی-ناایمن

 و مثبت ارتباط فرزند، بعدی مشیییکلات با کودک از میادر جیدایی

دارد، امیا نوع این مشیییکلیات رفتیاری بیه طور خاص  وجود داریمعنی

ها تنها بر پایه گزارش اختلالات به طورکلی انید و ییافتهمشیییخی نشیییده

 بناب وهمچنین مطیابق بیا پژوهش دیگری کیه توسییی  غبیاریانید. بوده

 کودکان مادران بین دلبسیتگی سیبک متغیر در( انجام شید 29اسیتیری )

 وجود کودکان مبتلا به اختلال طیا اوتیسیییم، تفاوتی مادران بهنجار و

با  ها، رابطه سبک والدگرینداشت. قابل ذکر است که در بیشتر پژوهش

اره اند و دربکودک مورد توجه و بررسیییی قرار گرفتهاختلیالیات تحولی 

جویدن، پژوهشیی انجام نشییده است. اختلالات رفتاری به خصیوص ناخن

های پژوهش عمدتا  بر روی مادران همچنین باید توجه داشیییت که نمونه

مهم  بنابراین سوالاندب انجام شده است و پدران مورد بررسی قرار نگرفته

ت های والدگری، و رضایهای دلبستگی، سبکاین اسیت آیا بین سیبک

زنیاشیییویی والدین کودکان با و بدون مشیییکلات رفتاری ناخن جویدن، 

 تفاوت وجود دارد؟  

 روش
 -این پژوهش از نوع توصیفی کنندگان:طرح پژوهش و شرکت الف(

ستگی همب ای اسیت که طی آن  بنیادی با طرحمقایسیه -مقطعی -تحلیلی

های والدگری، و رضایت زناشویی دلبستگی، سبکهای سبکاسیت که 

سییه با هم مقای والدین کودکان با و بدون مشییکلات رفتاری ناخن جویدن

آموزان شییده اسییت. جامعه آماری این مطالعه شییامل تمامی والدین دانش

5. Disturbed attachment style 

6. Avoidant attachment style 

7. Ambivalent attachment style 
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دبسیتانی و دبستانی با و بدون رفتارهای ناخن جویدن در شهر شیراز پیش

تعیین حجم نمونییه در دو گروه از  بیود. بییه مینظور 1363در سییییال 

با آموزان بیا و بیدون نیاخن جویدن بر اسیییاس مطالعات پیشیییین و دانش

نفر با  233/.، حجم نمونه 60احتسیییاب خطای نوع اول )آلفا( در سیییطح 

افزار جی پاور در نظر گرفته شیید.  با این حال با در نظر گرفتن کمک نرم

والیدین از جامعه  292عیداد هیا تاحتمیال ریزش نمونیه، در مجموع گروه

آوری شد. بدین های لازم از آنها جمعآماری مذکور انتخاب شده و داده

رش پرووچهار ناحیه آموزشای، گیری خوشییهترتیر ابتدا با روش نمونه

مدرسه از هر ناحیه و در مجموع  13شهر شیراز انتخاب شد. سپس  تعداد 

ه درخواست شد تا بر حسر مدرسه انتخاب شدند و از مدیر هر مدرس 23

آموزانی را آموز یا گزارش معلم و والدین، دانشپرونده بهداشیییت دانش

جویدن دارند، معرفی کنند. در نهایت بر حسر شرای  که مشیکل ناخن 

آموزان معرفی شیییده، انتخاب ورود و خروج، افراد نمونیه از مییان دانش

سییال، وجود  9-12 های ورود عبارت بودند از: دامنه سیینیشییدند. ملاک

ماه و حداقل در یک موقعیت ثابت  9رفتار ناخن جویدن به مدت حداقل 

)طبق تأیید مسیییهول بهداشیییت مدرسیییه یا والدین(، و عدم وجود سیییابقه 

بیماری جسییمی یا روانی، رضیییایت کامل والدین برای همکاری. لازم به 

گیری کودکییان فییاقیید رفتییار نییاخن جویییدن، از ذکر اسیییت کییه نمونییه

های رفتار ناخن جویدن آموزانی انجام شیید که هیچ کدام از ملاکشدان

 یا سابقه هیچ گونه بیماری جسمی و روانی را نداشتند. 

 ب( ابزار
این پرسیشنامه اولین بار در سال : 1. پرسیشینامه رضیایت زناشیویی انریچ1

در آمریکا برای اسیتفاده پژوهشگران و درمانگران مسامل زناشویی  1696

جهت تعیین پایایی و روایی، مورد  1696سیاخته شد و در سال زناشیویی 

گویه ای پرسیییشییینامه توسییی   29ارزیابی مجدد قرار گرفت. فرم کوتاه 

گذاری مقیاس است. نمرهخرده 12تهیه شید که شامل  2(1669اولسیون  )

( است که نمره نهایی 0تا  1ای لیکرت )درجه 0این ابزار بر اساس مقیاس 

، و انحراف معیار  03با میانگین  Tها، نمره جمع گویه به دسیییت آمده از

نارضایتی  23تا  33نشیانه نارضایتی شدید،  33اسیت. نمرات کمتر از  13

به بالا  93رضییایت خوب، و  93تا  93رضییایت متوسیی ،  93تا  23اندک،

                                                           
1. Enrich Marital Satisfaction Questionnaire 

2. Olson,1998 

3. Baum rind Parenting Styles Questionnaire (BPSQ) 

دهنده رضیایت بسییار زیاد اسیت. اولسیون پایایی پرسشنامه را برای نشیان

و  96/3با میانگین  99/3تا  99/3ین ابزار، متفاوت و از های امقییاسخرده

/. با میانگین 62/. تا 99هفته بین  2اعتبار بازآزمایی پرسشنامه را در فاصله 

(، 1393درکشیور ما اولین بار سلیمانیان ) (.29/. گزارش کرده اسیت )99

 /.، و60/. و برای فرم کوتاه 63همبستگی درونی آزمون را برای فرم بلند 
/. گزارش 62اعتبار این پرسیشینامه را به وسیله آلفای کرونباد در حدود 

 (.29کرده است )به نقل از 

 1692این پرسشنامه در سال : 3های والدگری بامریند. پرسیشینامه سبک2

پرسش است که هر سبک، از  33بامریند ساخته شد و دارای  توسی  دیانا

-12-13-13-9-1سییوالات آید. سییوال به دسییت می 13مجموع نمرات 

-9-0-2مرتب  با سیبک والدگری مقتدر،  سوالات  19-16-21-22-29

مرتب  با سبک والدگری مستبد، و سوالات  11-10-23-22-23-29-33

 گیرمرتب  با سییبک والدگری سییهل 2-3-9-6-12-19-19-20-29-26

انجام  0تا  1ای لیکرت از درجه 0گذاری بر مبنای مقیاس هسیییتنید. نمره

شیییود )موافق، تقریبیا  موافق، نیه موافق و نیه مخیالا، تقریبا  مخالا، یم

شییود. گذاری تمام سییوالات به صییورت مسییتقیم انجام میمخالا(. نمره

( پایایی این پرسییشیینامه را به وسیییله بازآزمایی برای سییبک 1661) 2بوری

/.، و برای سبک 99/.، برای سیبک مسیتبد حدود 91گیر والدگری سیهل

/. برآورد کرده اسییت. همچنین اعتبار این پرسییشیینامه با 99ود مقتدر حد

، برای سییبک مسییتبد 90/3گیر روش آلفای کرونباد  برای سییبک سییهل

گزارش شده است. همچنین فراهینی و  92/3، و برای سیبک مقتدر 90/3

همکاران اعتبار پرسیشینامه را از طریق آلفای کرونباد برای سبک مستبد 

به دسییت  99/3گیر، و برای سییبک سییهل92/3 ، برای سییبک مقتدر92/3

 (.29آوردند )به نقل از 

این پرسیشینامه توس  : 0شیده دلبسیتگی بزرگسیالان. مقیاس تجدید نظر3

مورد بازنگری  1669( سیییاخته شییید و در سیییال 1663) 9کولینز و ریید

قرارگرفت. به طور کلی این پرسیشنامه میزان دلبستگی افراد را در ارتباط 

ای ههای آن بر اسیاس توصیاسینجد وگویهبا افراد مهم زندگی فرد می

سوال  19پرسیشینامه دلبستگی هازان و شیور تدوین شده است. پرسشنامه 

تا  1ای از نوع لیکرت از درجه 3روی یک مقیاس گذاری بر دارد و نمره

4. Bouri,1991 

5. Revised Adult Attachment Styles Scale (RAAS) 

6. Collins & Rid,1990 
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 شود. سوالات مربوط)موافقم، نه موافقم و نه مخالفم، مخالفم( انجام می 3

، و سوالات مربوط به 19-13-12-9-9-1مقیاس وابستگی شامل به خرده

، و سوالات مربوط به 19-19-12-9-0-2جو شیامل مقیاس نزدیکیخرده

اسییت. لازم به ذکر  10-11-13-6-2-3  مقیاس اضییطراب شییاملخرده

گذاری در جهت معکوس نمره 19-19-19-13-9-9اسییت که سییوالات 

: درجه 1(Dمقیاس است: وابستگی )شوند. این مقیاس دارای سه خردهمی

اعتماد بین افراد که مطابق با سیبک دلبستگی ناایمن/دوسوگرا در تهوری 

رضایت افراد در ارتباط، به : درجه 2(Cجویی )بالبی استب سبک نزدیکی

علاوه نزدیکی هیجانی که مطابق با سییبک ایمن در تهوری بالبی اسییتب و 

: ترس از اضیطراب که مطابق با سبک ناایمن/اجتنابی در 3(Aاضیطرابی )

تهوری بالبی اسییت. اعتبارآزمون توسیی  پژوهش کولینز و رید به وسیییله 

ماه اجرای مجدد در  2صله و پایایی آن با فا 93/3آلفای کرونباد بیش از 

(. پاکدامن برای بررسی روایی محتوا، 26گزارش شده است )96/3حدود 

آموز دوم دبیرسیییتان اجرا کرد و ضیییریر دانش 133مقییاس را بر روی 

، با اضطرابی 20/3مقیاس دلبستگی در حدود همبستگی نمره کل با خرده

ت آمیید. بییه دسییی 09/3جویی در حییدود ، و بییا نزدیکی91/3در حییدود 

 (. 23گزارش شده است ) 60/3همچنین اعتبار این پرسشنامه در حدود 

ی و شناختاین فرم برخی اطلاعات جمعیت. پرسیشینامه گزارش والدین: 2

شییناختی مانند تحصیییلات و وضییعیت اقتصییادی بررسییی وضییعیت روان

اعضیییای خیانواده، وضیییعیت اشیییتغال، زمان آغاز و شیییدت و فراوانی 

سابقه بیماری جسمانی و روانی فرزندان خانواده و جویدن کودک، ناخن

درمانی و مشیییاوره در والیدین، درییافیت و عیدم درییافت خدمات روان

 گذشته و زمان حاضر را مورد بررسی قرار داده است.

پرورش وبرای اجرای این مطالعه در ابتدا به اداره آموزشج( روش اجرا: 

گیری اخذ شد. برای نمونه کل استان فارس مراجعه شد و مجوزهای لازم

شییهر شیییراز، فهرسییت  2تا  1وپرورش ناحیه سییپس با رجوع به آموزش

دبسیتان و دبسیتانی شهر شیراز دریافت شد. در نهایت بعد از مدارس پیش

شییناسییی این انتخاب مدارس، افراد نمونه به شییرحی که در بخش روش

اسیییتفاده از  های لازم بامقاله ارامه شیییده اسیییت، انتخاب شیییدند و داده

آوری شد. لازم به ذکر است که والدین به های ذکر شده جمعپرسیشنامه

تیایی در ییک جلسیییه توجیهی با روند و هدف  13هیای صیییورت گروه

امه نپژوهش آشنا شدند. والدینی که تمایل به شرکت داشتند ابتدا رضایت

 نامه، کدهایی توس ها را تکمیل کردند. بر روی هر پرسیشو سیپس فرم

ماه  9آنها به صیورت اختصیاصیی نوشته شد که در صورت تمایل بعد از 

تمیاس بگیرنید و نتیایج را درییافیت کننید. همچنین والدینی که تمایل به 

درمانی بودند به مرکز تخصییصییی معرفی شییدند. دریافت مشییاوره و روان

تمامی ملاحظات اخلاقی مانند محرمانه ماندن اطلاعات به دسیییت آمده و 

رازداری در این مطالعه، کاملا  رعایت شیید. در پایان تحلیل  رعایت اصییل

های آمار توصیفی و روش SPSSافزار نرم 22ها با اسیتفاده از نسخه داده

)درصیید، میانگین و انحراف معیار و دامنه تغییرات(، آزمون تی، و تحلیل 

 واریانس چندمتغیری انجام شد. 

 هایافته
آموزان انجام نفر از والدین دانش 292ها در این مطالعه روی دادهتحلییل 

از بررسیییی نرمال بودن توزیع متغیرها،  گرفیت. به دلیل حجم بالای نمونه

های پدران و نظر شیید و جهت بررسییی و مقایسییه میانگین نمرهصییرف 

های مستقل استفاده مندی زناشویی از آزمون تی گروهمادران در رضایت

مندی زناشییویی دو نمونه مادران و مقایسییه رضییایتنتایج  1شیید. جدول 

گزارش شیییده جویدن های با و بدون رفتار ناخنپیدران هر یک از گروه

است.

  
 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Dependency 

2. Closeness 

3. Anxiety 
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 دو گروهمادران و پدران  مندی زناشوییرضایتجهت مقایسه میانگین  t: نتایج آزمون 1جدول 

 درجه آزادی t خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد هاگروه
سطح معنی

 داری

 آموزان با رفتار ناخن جویدنمادران دانش

 جویدنآموزان فاقد رفتار ناخنمادران دانش

90 

99 

63/123 

23/139 

93/31 

32/26 

61/3 

11/3 
091/2- 

103 

 
269/3 

 آموزان با رفتار ناخن جویدنپدران دانش

 جویدنآموزان فاقد رفتار ناخندانشپدران 

96 

93 

39/129 

92/120 

29/20 

91/23 

32/3 

3 
109/3- 133 961/3 

 

، بین نمرات مادران گروه ناخن 1بر اساس نتایج ارامه شده در جدول 

(، تفاوت <t ،269/3P=-091/2جویدن و گروه فاقد رفتار ناخن جویدن )

 t=-109/3نییدارد. همچنین بین نمرات پییدران دو گروه )معنییادار وجود 

،133/3P>ای ه(، تفاوت معنادار یافت نشد. برای مقایسه متغیرهای سبک

والیدین در دو گروه، از تحلییل وارییانس چنیدمتغیری با سیییطح اطمینان 

60/3 (30/3P>اسیییتفیاده شییید. بیه دلیل تعداد بالای نمونه ) ها، از گروه

ن نظر شیید. قبل از ازامه نتایج ایوزیع متغیرها صییرف بررسیی نرمال بودن ت

هییای آن مورد بررسیییی قرار گرفییت. برای بررسیییی فرضآزمون، پیش

ا ههمگنی واریانس متغیرهای پژوهش از آزمون لوین استفاده شد که یافته

آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس متغیرها در  Fنشان داد آماره 

(، 03/0ران، برای متغیرهای سیییبک مقتدر )هیای پژوهش برای مادگروه

( در هر دو گروه )پدران و 29/3گیر)(، و سبک سهل23/3سیبک مستبد)

دار نیسیییت. برای بررسیییی همگنی میاتریس کوواریییانس میادران(، معنیا

ا هباکس اسیتفاده شید که یافته اممتغیرهای وابسیته در گروه ها از آزمون 

( در هر دو گروه )پییدران و 90/6این آزمون ) Fنشییییان داد کییه آمییاره 

(. برای بررسییی مفروضییه P،09 /1=F>103/3دار نیسییت )مادران( معنا

داری رابطیه بین متغیرهیا از آزمون مجیذور خی بارتلت کروییت ییا معنیا

 31/3( در سطح 192/1ها نشان داد مقدار این آماره )استفاده شد که یافته

د پژوهش رابطه معنادار وجو دار اسییتب بنابراین بین متغیرهایرابطه معنی

نتییایج آزمون تحلیییل واریییانس چنییدمتغیری برای دو  2دارد. در جییدول 

 گروه مادران و پدران گزارش شده است.

 
 : نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری مربوط به والدگری در مادران و پدران دو گروه2جدول 

 گروه                       آزمون آماره d.f1 d.f1 F داریسطح معنی  اندازه اثر

319/3 

319/3 

319/3 

319/3 

 

323/3 

323/3 

323/3 

323/3 

239/3 

239/3 

239/3 

239/3 

 

292/3 

292/3 

292/3 

292/3 

129 

129 

129 

129 
 

 

 

 

129 

129 

129 

129 

3 

3 

3 

3 
 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

636/3 

636/3 

636/3 

636/3 

 

906/3 

906/3 

906/3 

906/3 

 

319/3 

692/3 

316/3 

316/3 
 

 

 

 

323/3 

693/3 

323/3 

323/3 

 اثر پیلایی

 لامبدای ویلکز

 اثر هاتلینگ

 بزرگترین ریشه روی

 

 اثر پیلایی

 لامبدای ویلکز

 اثر هاتلینگ

 بزرگترین ریشه روی

 مادران

 
 
 
 
 

 پدران

 

تحلییل واریانس چندمتغیری  F، آمیاره 2بیا توجیه بیه نتیایج جیدول 

ها ها در سیییبک والدگری، در هیچ کدام از آزمونبررسیییی تفاوت گروه

های ها در سیییبکتوان گفت که بین گروهدار نیسیییتب بنابراین میمعنی

ر در متغیوالیدگری میادران و پیدران تفیاوت وجود ندارد. به بیانی دیگر 

ر ناخن جویدن و والیدگری، بین سیییبیک مادران کودکان با و بدون رفتا

جویدن، تفاوت معناداری وجود پیدران کودکیان بیا و بیدون رفتیار ناخن

 نداشته است. 
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های دلبستگی والدین در دو گروه، از برای مقایسیه متغیرهای سیبک

( اسیییتفاده <30/3P) 60/3تحلیل واریانس چندمتغیری با سیییطح اطمینان 

ی نرمال بودن توزیع ها، از بررسیییگروه شییید. بیه دلییل تعداد بالای نمونه

ای آن هفرضنظر شد. قبل از ارامه نتایج این آزمون، پیشمتغیرها صیرف 

مورد بررسیییی قرار گرفییت. برای بررسیییی همگنی واریییانس متغیرهییای 

آزمون  Fها نشان داد که آماره پژوهش از آزمون لوین استفاده شد. یافته

پژوهش برای  هایلوین جهت بررسییی همگنی واریانس متغیرها در گروه

(، سیییبک اضیییطرابی 99/3جو )مادران، برای متغیرهای سیییبک نزدیکی

( در هر دو گروه )پدران و مادران( 32/0(، و برای سبک وابستگی )32/3)

دار نیسیییت. برای بررسیییی همگنی میاتریس کوواریانس متغیرهای معنی

ه ها نشان داد کباکس اسیتفاده شید. یافته اموابسیته در گروه ها از آزمون 

دار ( در هر دو گروه )پییدران و مییادران( معنییا92/9این آزمون ) Fآمیاره 

(. برای بررسی مفروضه کرویت یا معناداری P،11/1=F>303/3نیسیت )

ا هرابطه بین متغیرها از آزمون مجذور خی بارتلت اسییتفاده شیید که یافته

دار اسییتب نامع 331/3( در سییطح 319/3نشییان داد که مقدار این آماره )

 3دار وجود دارد. در جییدول بنیابراین بین متغیرهیای پژوهش رابطیه معنییا

نتیایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری برای دو گروه مادران و پدران 

 گزارش شده است. 
 

 پدران دو گروه: نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری مربوط به دلبستگی در مادران و 3جدول 

 گروه آزمون آماره d.f1 d.f1 F سطح معنی داری اندازه اثر

323/3 

323/3 

323/3 

323/3 

 

330/3 

330/3 

330/3 

330/3 

112/3 

112/3 

112/3 

112/3 

 

969/3 

969/3 

969/3 

969/3 

129 

129 

129 

129 

 

129 

129 

129 

129 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

319/2 

319/2 

319/2 

319/2 

 

169/3 

169/3 

169/3 

169/3 

323/3 

693/3 

321/3 

321/3 

 

330/3 

660/3 

330/3 

330/3 

 اثر پیلایی

 لامبدای ویلکز

 اثر هاتلینگ

 بزرگترین ریشه روی

 

 اثر پیلایی

 لامبدای ویلکز

 اثر هاتلینگ

 بزرگترین ریشه روی

 مادران

 
 
 
 

 

 پدران

 

تحلییل واریانس چندمتغیری  F، آمیاره 3بیا توجیه بیه نتیایج جیدول 

ا هها در سییبک دلبسییتگی، در هیچ کدام از آزمونبررسییی تفاوت گروه

های ها در سیییبکتوان گفت که بین گروهدار نیسیییتب بنابراین میمعنی

تغیر در مدلبسیییتگی میادران و پیدران تفاوت وجود ندارد. به بیانی دیگر 

دلبسیییتگی، بین سیییبک مادران کودکان با و بدون رفتار ناخن جویدن و 

جویدن، تفاوت معناداری وجود پیدران کودکیان بیا و بیدون رفتیار ناخن

 نداشته است.

 گیریبحث و نتیجه

های ناشیییویی، سیییبکمندی زاین پژوهش به منظور مقایسیییه رضیییایت

رفتار  بدون های دلبستگی والدین دارای کودکان با ووالدگری، و سبک

های به دسیییت آمده نشیییان داد بین جویدن انجام شییید. تحلیل دادهناخن

مندی زناشیویی والدین دو گروه، تفاوت معناداری وجود ندارد. رضیایت

های دلبسیییتگی والدین دو های والدگری و سیییبکهمچنین بین سیییبک

 گروه، تفاوت معناداری مشاهده نشد. 

 مندی زناشویینتیجه به دسیت آمده در این مطالعه در بخش رضایت

(. 12و  11های پیشییین، ناهمسییو اسییت )مانند های برخی پژوهشبا یافته

هیای آمییاری همیاننید طرح دلییل این تنیاقم ممکن اسیییت برخی روش

های استفاده شده، و ه آماری، نوع پرسشنامهگیری، جامعپژوهش یا نمونه

واقعا   توان قضاوت کرد کهنظایر آن باشد. در نتیجه با اطمینان کاملی نمی

های رضییایت زناشییویی بین والدین با و داری از نظر شییاخیتفاوت معنا

های بیدون رفتار ناخن جویدن، وجود نداردب زیرا همان طور که پژوهش

مادران و پدران کودکان فاقد مشییکلات رفتاری، پیشییین نیز نشییان دادند 

مندی زناشیویی نسیبت به سیایر والدین دارند. نمرات بالاتری در رضیایت

های نتیجیه اینکیه انجیام مطالعات بیشیییتر در این موضیییوع در چارچوب



 و همکارانفاطمه غلامی                                                         جویدن                با مشکلات ناخن  های والدگری والدین کودکانمندی زناشویی و سبکمقایسه رضایت 

199 

ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

ره 
دو

9
ره 
ما
 ش
،

1 ،
ار 
به

13
66

 

 

ا، کمک هتواند به شفاف شدن یافتهای میشناختی متفاوت تا اندازهروش

 کند.

ری، های والدگو گروه والدین در متغیر سبکهمچنین نتایج مقایسه د

ها کجویدن با این سبنشان داده است که ارتباط معناداری بین رفتار ناخن

(. 21- 16های پیشین، متناقم است )های پژوهشوجود ندارد که با یافته

ای هتوان به ویژگیهمانند رضییایتمندی زناشییویی، این ناهمسییویی را می

گیری، و شیییرای  خاص های آماری و نمونهروشمتفیاوت افراد نمونیه، 

هیا نسیییبیت داد. بیایید توجه داشیییت که چون درباره حیاکم بر خیانواده

محور، پژوهشییی کاملا  مشییابه انجام -جویدن کودک و عوامل والدناخن

نشییده اسییت، امکان مقایسییه دقیق نتایج وجود ندارد. نکته مهم قابل ذکر 

های والدگری والدین در سیییبکاین اسیییت که ما از پیشییینیه رفتاری و 

های قبل از انجام این مطالعه، اطلاع کافی نداشیییتیم. به عنوان مثال سیییال

دانستیم در حال حاضر والدین بیشتر به سبک والدگری مقتدر گرایش می

دارند، اما روشییین نیسیییت که چند ماه یا چند سیییال پیش که مشیییکلات 

مندی زناشییویی یا کودک در آن زمان آغاز شییده اسییت، میزان رضییایت

سیبک والدگری والدین، چه بوده است. این نکته زمانی، اهمیت بیشتری 

و  هاتواند در طول ماهمندی زناشییویی میکند که میزان رضییایتپیدا می

ها، بسیییته به عوامل مختلا محیطی و زندگی، تغییر کند. در نتیجه سیییال

ن، شییرح حال بهتر اسییت در مطالعات آتی در جلسییاتی انفرادی از والدی

ای همفصلی از وضعیت مشکل کودک و سوابق مشکلات والدین در سال

 قبل،گرفته شود.

ی های دلبسیییتگنتایج این مطالعه همچنین نشیییان داد که بین سیییبک

والدین )پدر و مادر( دو گروه کودکان با و بدون رفتارهای ناخن جویدن، 

یج برخی از تفییاوت معنییادار وجود نییدارد کییه این یییافتییه مطییابق بییا نتییا

( و ناهمسییو با دیگر مطالعات انجام شییده 29های پیشییین )مانند پژوهش

( اسیت. در این زمینه باید توجه داشت که انجام مطالعات بیشتر 20)مانند 

هییای سییینی مختلا و بییا کنترل برخی متغیرهییای در آینییده بییا گروه

ین، دشناختی تأثیرگذار مانند میزان درآمد والدین، تحصیلات والجمعیت

وجود یییا عییدم وجود اختلییالیات هیجیانی رفتیاری معنییادار در کودکییان، 

د به توانفردی، و ... میوضیییعیت تحصییییلی کودکان، سیییطح رواب  بین

ا هدهی دقیق یافتهروشییین شیییدن نتایج به دسیییت آمده و در نتیجه تعمیم

 کمک کند.

های بسیییاری قابل ذکر اسییت که در اجرای این پژوهش، محدودیت

طور که ذکر شییید پدران به سیییختی شیییت. به عنوان مثال همان وجود دا

توانستند در طرح شرکت کنند و به دلیل مشغله کاری، تنها پدرانی که می

توانستند در مدرسه حضور پیدا کنند در شییفت عصیر شاغل نبودند و می

شییدند که ین مسییهله باعث شیید تا بیشییتر پدران با مشییاغل به طرح وارد 

ل ها را تکمیبالاتر اجتماعی در هر دو گروه، پرسییشیینامهکارمند یا سییطح 

تواند در تبیین نتایج به دست آمده در این مطالعه کنند. همین موضوع می

که ناهمسییو با سییایر مطالعات قبلی بوده اسییت به ما کمک کند. در این 

شیییود که در مطالعات آتی در روزهای تعطیل مکانی زمینه پیشییینهاد می

همه  گرفته شیییود تادفاتر مشیییاوره برای والدین در نظر میانند کلینیک یا

پدران شاغل نیز بتوانند در صورت تمایل در مطالعه شرکت کنند تا بتوان 

 تری به دست آورد.  نتایج دقیق

لازم به ذکر اسیییت که انتخاب کاملا  تصیییادفی افراد نمونه در تمامی 

اشد، اما ال داشته بگیری ممکن اسیت نتایج متفاوتی را به دنبمراحل نمونه

آموزان و احتمال عدم بیا توجیه بیه شییییوع پیایین ناخن جویدن در دانش

شییرکت والدین در طرح، در این مطالعه تلاش شیید تا بیشییتر افراد معرفی 

شیده از سیوی کادر اداری و تربیتی مدرسه به عنوان نمونه در طرح وارد 

أثیر نگرانی از ت شییوند. همچنین تمایل والدین به ارامه تصییویر مطلوب یا

ها بر وضعیت تحصیل فرزندانشان، احتمالا از عوامل دخیل در نتایج پاسخ

ای هبه دست آمده در این مطالعه است. این مسهله باعث میزان بالای پاسخ

ها نیز شده بود. در این صورت به احتمال زیاد، اجبار خالی در پرسیشینامه

از رویدادهای پس از آن، برای پاسییخ به سییوالات از یک سییو و نگرانی 

ها در این مطالعه شییده اسییت. شییاهد این قضیییه، موجر سییوگیری پاسییخ

مندی زناشییویی بود که میزان بالایی از سییوالات را پرسییشیینامه رضییایت

والدین بدون پاسیخ ارسال کردند. همچنین در این مطالعه برخی دیگر از 

سهله ند. این موالدین، از پذیرش مسیهولیت مشکل فرزند خود، نگران بود

آموزی شییید که معلم، وجود ناخن جویدن را در دانشزمانی مشیییخی 

کردند. این مسیییهله، داد، ولی والدین، این مسیییهله را انکار میگزارش می

وجود مقاومت را در والدین برای پذیرش مشکل رفتاری فرزندشان نشان 

لعات ه در مطاها را کاهش دهد. نتیجه اینکتواند اعتبار پاسخداد که میمی

شیییود برگزاری ییک جلسیییه توجیهی انفرادی و رفع آتی پیشییینهیاد می

ها ها بیفزاید. همچنین اگر نمونهتواند بر اعتبار پاسیییخهای آنها مینگرانی



 فاطمه غلامی و همکاران                                                 جویدن                       های والدگری والدین کودکان با مشکلات ناخن مندی زناشویی و سبکمقایسه رضایت 

199 

ت روان
صلنامه سلام

ف
 

ک، دوره 
کود

9
، شماره 
1

، بهار 
1366

 

 

خش بها و مراکز درمانی انتخاب شوند و فضای روانی آرامشاز کلینیک

تر افهای شفخبرای والدین ایجاد شیود، شاید بتوان انتظار داشت که پاس

 و قابل اعتمادتری را ارامه کنند.  

شیود در کنار پرسشنامه، از مصاحبه، مشاهده، و در پایان پیشینهاد می

ها اسییتفاده شییود. برای آوری دادهتر برای جمعهای کیفی عمیقبررسییی

جویدن کودک در طی  مثیال مشیییاهیده فراوانی و شیییدت رفتیار نیاخن

تواند تصییویر بهتری از وضییعیت میروزهای متوالی توسیی  پژوهشییگر 

 شیییود ارزیابیرفتیاری و روانی کودک ارامه کند. همچنین پیشییینهاد می

ه بر مندی زناشویی تنها با تکیهای والدگری، دلبستگی، و رضایتسیبک

های حاصیل از پرسیشینامه نباشد و استفاده از مصاحبه بالینی در کنار داده

تایج به و منثرتر باشد. نتیجه اینکه ن تواند مفیدتراسیتفاده از پرسیشنامه می

هییای دسییییت آمییده در این مطییالعییه بهتر اسییییت در پرتو محییدودیییت

شیییناختی ذکر شیییده و همچنین مجموعه نکات مطروحه در بخش روش

 تبیین و تفسیر این مقاله، مورد ارزیابی و استفاده قرار گیرد.

انم فاطمه کارشناسی ارشد خاین مقاله برگرفته از پایان نامه تشکر و قدردانی: 

شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با راهنمایی دکتر غلامی در رشته روان

است. همچنین  9996بزرگی با کد زاده و مشیاورت آقای غلامرضا دهاحمد غنی

مجوز اجرای آن بر روی افراد نمونه از سوی اداره آموزش و پرورش شهر شیراز 

صادر شده است. بدین وسیله از  19/39/1362مورد  396/62با شماره نامه الا/

پرورش به خصیییوص کارشیییناس هسیییته مشیییاوره که ومسیییهولان اداره آموزش

همیاهنگی با مدارس جهت اجرای این مطالعه را انجام دادند و همچنین از کادر 

اداری و مربیییان و افراد نمونییه کییه در اجرای این طرح بییه مییا کمییک کردنیید، 

 ر و قدردانی می شود.صمیمانه تشک

 ه است.گونه تضاد منافعی نداشتاین پژوهش برای نویسندگان هیچ تضاد منافع:
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