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 Background and Purpose: Parenting refers to the ways in which children are socialized by 

caregivers; which can sometimes lead to strained parent-child relationships, especially with 

daughters. parents and children face a variety of emotional and social problems that need to be 

addressed to make appropriate decisions. The present research investigates and explains causal 

correlations between maternal parenting styles and emotional problems of daughters based on the 

mediating role of interpersonal problems. 

Method: This study employed a descriptive correlational survey. The statistical population of the 

study consist of grade XII female students with their mothers in Karaj in academic year 2020/2021. 

In this study, 256 female students participated with their mothers, which is a total of 512 participants 

and were selected by purposive sampling method. The research instruments included the Inventory 

of Interpersonal Problems-47 (IIP-47; Pilkonis, Kim, Proietti, & Barkham, 1996), Parenting Styles 

Inventory (Baumrind, 1973), and Depression Anxiety Stress Scale (Lovibond & Lovibond, 1995). 

Data were analyzed by structural equation modeling (SEM) in AMOS-24 software. 

Findings: Results indicated that authoritarian parenting style and interpersonal problems have 

significant positive effect (P<0.05) on emotional problems. The mediating role of interpersonal 

problems was also significant (P<0.05). 

Conclusion: The results revealed that there is a significant correlation between authoritarian 

parenting styles and emotional problems and interpersonal problems also play a mediating role in 

this regard. Thus, it is essential to pay attention to the role of parenting styles and to establish 

appropriate parent-child relationships in order to prevent emotional problems. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Studies on social pathologies stress on family as the most 

influential factor in communities and parenting styles also play 

a meaningful role in psychosocial pathology (1, 2). Research 

on emotional and behavioral disorders of adolescents indicate 

that factors such as sex, parental educational level, parental 

occupation, parental absence and child abuse are associated 

with behavioral and emotional disorders in children (3). 

Parenting and its impacts place as one of the most attractive 

research domains for mental health providers as it could 

influence life cycle dimensions of children (5). Although 

adolecents with permissive parents show elevated self-esteem, 

the rate of school abusive abnormal behaviors and substance 

abuse are notable. Furthermore, such performances continue to 

high school context. Some studies also showed that permissive 

parenting style is associated with delinquent and aggressive 

behaviors of children which is due to lack of sufficient control 

and Procrastination of parents (9).   
A body of research showed that there is significant correlations 

between parenting styles and emotional problems of children in 

families (6-11). Research has also shown that interpersonal 

problems could predict emotional disturbances and are 

associated with a wide range of psychological disorders (15, 

16). Findings indicated that experiencing interpersonal 

problems in adolescence could lead to negative consequences 

such as depression, suicide attempts,, drug abuse, school 

dropout, poor academic performance, dysfunctional parent-

child relationships, and unemployment (17-22). Therefore, 

considering significance of adolescence and awareness of role 

of caregivers like mothers in mental health issues of daughters, 

the present study investigated the causal correlations between 

maternal parenting styles and emotional problems of daughters 

based on the mediating role of interpersonal problems. 

Method 
This study employed a descriptive correlational survey.The 

statistical population of the study consist of grade XII female 

students with their mothers in Karaj in academic year 

2020/2021. In this study, 256 female students participated with 

their mothers, which is a total of 512 participants and were 

selected by purposive sampling method. Mean and standard 

deviation of age of female students were 15.47 and .89; 73 of 

them were studying in experimental sciences, 97 in humanities, 

54 in mathematics and technology and 32 in other fields. Mean 

and standard deviation of age of mothers were 43.21 and 6.41 

respectively; and the level of education of 34 of them was 

undergraduate, 86 were diploma, 22 were postgraduate, 73 

were bachelor and 41 were postgraduate and above. The 

research instruments included Baumrind’s parenting 

Styles Inventory (34), the Depression Anxiety Stress Scale (35) 

and the Inventory of Interpersonal Problems—47 (36). It 

should be noted that the validated version of these tests in Iran 

has been used to conduct this research. 

In this research, first, preliminary coordination and consultations 

were done with the officials of three girls' high schools in Karaj. 

After the meeting, the school counselor handed over the 

questionnaires to the parents and then to the students. Finally 

512 completed questionnaires were selected for analysis. Data 

were analyzed by structural equation modeling in AMOS-24 

software. 

Results 
Analysis of the data showed that permissive parenting style and 

depression of daughters are positively correlated (p<0.01); 

Authoritarian parenting styles are positively correlated with 

depression and anxiety (p<0.05), (p<0.01) respectively. Also, 

authoritative parenting style is negatively correlated with 

depression and anxiety (p<0.01). All subscales of interpersonal 

problems are positively correlated (p<0.01) with depression 

with the exception of lack of sociability. Interpersonal 

ambivalence and need for social approval are positively 

correlated (p<0.05) with depression, and other subscales are 

positively correlated (p<0.01) with anxiety. Findings of the 

study showed that total path coefficient between authoritative 

parenting style and emotional problems of daughters (β=0.323, 

p<0.05), total path coefficient between authoritarian parenting 

style and emotional problems of daughters (β=0.307, p<0.01); 

total path coefficient between permissive parenting style and 

emotional problems of daughters (β=0.194, p<0.05) were 
positively significant. Also, path coefficient between interpersonal 

problems and emotional problems (β=0.261, p<0.01) are 

positively significant. Finally, indirect path coefficient between 

permissive parenting style and emotional problems of 

daughters are positive and significant (β=0.067, p<0.05), and 

indirect path coefficient between authoritative parenting style 

and emotional problems of daughters are significantly negative 

(β=-0.085, p<0.05). The findings revealed that interpersonal 
problems positively mediate the correlation between permissive 

parenting style of mothers and emotional problems of daughters; 

also, interpersonal problems negatively mediate the correlation 

between authoritative parenting style of mothers and emotional 

problems of daughters. 

Conclusion 
This research aimed to investigate and explain the causal 

correlations between maternal parenting styles and emotional 

problems of daughters based on the mediating role of 

interpersonal problems. The first hypothesis revealed that the 

authoritarian and permissive parenting style significantly 

predict emotional problems of daughters; the result is consistent 

with the findings of other studies (6, 7, 8, 9, 10, 11). Thus, it 

could contend that parents who have authoritarian parenting 

style and poor empathy with their daughters, could not apply 

appropriate educative skills, neglect psychosocial needs of their 

daughters, underestimate their fears and finally this condition 

leads to anxiety and depressive symptoms in the daughters. 

The second hypothesis showed that interpersonal problems 

significantly predict emotional problems of daughters which is 
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directly and indirectly consistent with other researchs (14-21). 

Interpersonal problems are identified by decreasing or lack of 

interpersonal interactions among adolescents and this can lead 

to psychological problems in them. 

Finally, the third hypothesis indicated that interpersonal 

problems mediate the correlations between maternal parenting 

styles and daughters’ emotional problems. It is notable that 

maternal parenting styles play a more prominent role in 

predicting childhood anxiety; therefore, authoritarian parenting 

style by influencing socialization process of adolescents can 

play a crucial role in the occurrence and increase of emotional 

problems such as depression. Adolescents with authoritarian 

mothers are more likely to seek social support and approval 

from others, and if this is not successful, they may experience 

more anxiety or depression symptoms. In this condition, 

interpersonal problems could increase such disturbances and 

interfere with constructive interactions of parents and 

adolescents and this leads to more adolescent problems. 

Limitations of this study include non-use of random sampling 

method, impossibility of controlling demographic variables (i. 

e. culture, race, etc), limiting statistical population to mothers 

and time limitations for school staffs; thus, we suggest future 

researchers perform studies in different contexts and also in 

respect of different parenting styles. Based on the findings of 

this study assigning parenting styles psychoeducations for 

parents in educational settings in order to prevent psychological 

problems in female adolescents is recommended. 
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 70/17/1311دریافت شده: 

 73/70/1077پذیرفته شده: 

 73/70/1077منتشر شده: 

ا تواند روابط والدین رشود که گاهی اوقات مین مربوط میاسیازی فرزندان از سوی مراق های اجتماعیوالدگری به شییوه زمینه و هدف: 

شوند که لازم رو میروبمختلفی والدین و فرزندان با مشکلات عاطفی و اجتماعی  در نتیجه؛ ش بکشیدکشیاکخصیو  با فرزندان دختر به  به

مشکلات  های والدگری مادران وبین شیوه پژوهش حاضر به بررسی و ت یین روابط علی. کننداتخاذ  مناسی یتصیمیمات  هاآنبرای حل  اسیت

 فردی پرداخته است.های بینگر دشواریاساس نقش میانجی هیجانی فرزندان دختر بر

مقطع متوسییطه دوم شییهر کر  در سییا   روش مطالعه حاضییر توفیییفی از نوب هم  ییتگی اسییت. جامعه آماری پژوهش را دختران روش:

آموز دختر به همراه مادران خود شییرکت داشییتند که در دانش 252در این پژوهش  .به همراه مادران تشییکیل دادند 1311 -1077تحصیییلی

ش های پژوهآوری دادهگیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمعبر اسیاس نمونه واند کننده این مجموب را تشیکیل دادهشیرکت 512مجموب 

تنیدگی مقیاس اف ردگی، اضطراب و  ، و(1111) (، پرسشنامه س ک والدگری بامریند1112) فردینبی هایهای مقیاس دشواریامهناز پرسش

 انجام شد. AMOSافزار با استفاده از نرم و یابی معادلات ساختاریمد با روش  هادادهاستفاده شد تحلیل  (1115)بند بند و لاویلاوی

دارد  فردی نقش مث ت و معناداری بر مشکلات هیجانیهای بیندست آمده س ک والدگری است دادی و دشواری بر اسیاس نتای  به ها:یافته

(75/7>p  )های بینگر دشواریو نقش میانجی( 75/7فردی نیز معنادار است>p ).     

معنادار  مث ت هتربیتی اسییت دادی و مشییکلات هیجانی رابط توان نتیجه گرفت بین سیی کمی دسییت آمدهبه های بر اسییاس یافتهگیری: نتیجه

ایجاد روابط  تی والدین ویهای تربدارند. بنابراین، توجه به نقش س ک گرفردی نیز در این رابطه نقش میانجیهای بینوجود دارد و دشیواری

 ی اهمیت است.مناسب والد کودک در پیشگیری از مشکلات هیجانی دارا
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 مقدمه
هییای مهو و تییگذیرگییذار بر زنییدگی هر فرد، دوران نوجوانی یکی از دوره

 دوره در که ه ییتند اختلالاتی جمله از 1یاف ییردگ اضییطراب واسییت و 

 مؤذرترین عنوان به خانواده د.ننکمی چشیییمگیری پیدا رشییید نوجوانی

اجتماعی  شیناسیآسییب مطالعات و هابررسیی در اجتماعی تحلیل واحد

بیشیییترین اذرات اسییییت و در عین حییا   ای برخوردارویژه از جییایگییاه

مطالعات بر روی (. 2و  1) شیییودوالیدگری نیز در این برهه آشیییکار می

واملی دهد عهیجانی نوجوانان نشان می -با اختلالات رفتاری مرت طعوامل 

فقدان  چون جن یییییت، تحصییییلات والدین، شییی ل والدین، بعد خانوار،

ار رفت ی که سییو ارفتار با کودک و یا حضییور در خانواده والدین، سییو 

 (.3انجام می شود با اختلالات رفتاری و هیجانی درکودکان مرت ط است )

 بینی اضییطراب ازپژوهش لاوین، بوسییی، وارس و بری در زمینه پیش

های والدگری نشان داد که بین افکار و سی ک 2طریق مت یرهای شیناختی

با اضیییطراب رابطه  ،و مراق ت نامتناسیییب با نیاز کودک  3ودآیند منفیخ

والدگری و تگذیرات آن همواره از جمله م ائلی (. 0م یتقیو وجود دارد )

بوده اسیت که ذهن ب ییاری از متخصیصان حوزه سلامت روان را به خود 

های مختلف والدگری که ابعاد و سییی ک، زیرا مشییی و  سیییاخته اسیییت

نشیییان  پژوهشیییگران(. 5پیامدهای مختلفی بر فرزندان خواهد داشیییت )

ک شود که کودوالد باعث می -اند که روابط پایدار و مث ت کودکداده

آن هو بیدون اندوه و اضیییطراب  ،طولیانی جیدایی از میادر را برای دوره

ییک مطالعه دیگر نشیییان داده اسیییت که روابط کودک و تحمیل کنید. 

شیییناسیییی بزرگ یییالی به ویژه در زمینه والدین از عوامل مؤذر در آسییییب

 رسد علائو اف ردگی در بزرگ الان به مراق تنظر میاف ردگی است و به 

و توجییه والیدین و حمیایییت بیش از حیید آنهیا در دوران کودکی مربوط 

 ی که با سییی کنکودکیا د(. پژوهشیییگران نتیجیه گرفتنی0و 2)شیییود می

تی شیییناخیافتگی روانسیییازش ،اندیافتهپرورش  انهگیروالدگری سیییهل

 مییاننییدشییینییاختی روان نمودی رفتییاری برونهییاکمتری دارنیید و نشیییانیه

انیید؛ همینین این کودکییان پرخییاشیییگری و اضیییطراب را گزارش کرده

                                                           
1. Anxiety & Depression 

2. Cognitive variables 

3. Negative automatic thoughts 

4. Martin 

5. Interpersonal sensitivity 

تری دارند پایین مهارگریخودن خود داشیته واواب یتگی بیشیتری به مراق 

(0.) 

حرمت خود بالایی دارند، اما در عین  گیر،نوجوانیان با والدین سیییهل

رفتارهای هنجاری را  حا  میزان بالایی از سو  مصرف مواد مخدر و سو 

در مدرسیه نشیان می دهند. علاوه بر این، رفتار نادرست آنها در دبیرستان 

 گیرانه با بزهکاری وهای والدگری سییهلیابد. همینین، شیییوهافزایش می

 کاری والدین ارت اطفقدان نظارت و اهما پرخاشیییگری فرزندان به دلیل 

ه هایی با شیییوکودکانی که در خانواده کرده اسییتبیان  0(. مارتین1دارد )

های هایی که در خانوادهاند ن ییی ت به آنوالیدگری مقتدر پرورش یافته

، های مربوط به کفایتاند در مقیاسکردهشیید گیر و یا اسییت دادی رسییهل

اجتماعی، حرمت خود و بهداشت روانی نمرات بالایی را  تحو پیشرفت، 

 کودکانی که دراو نشیییان داد  همینین نتای  پژوهشیییی .کنندک یییب می

اند ولی فضیییای خانوادگی آنها دارای های م یییت د پرورش یافتهخانواده

ه بیافتگی اجتماعی بهتری برخوردارند )عاطفه و مح ت اسییت از سییازش

 (.17نقل از 

های والدگری والدین همکاران نتیجه گرفتند بین شییییوهاقیدسیییی و 

تفییاوت معنییاداری وجود دارد. والییدین  غیربزهکییارنوجوانییان بزهکییار و 

گیر بیشیییترین فرزندان بزهکار را دارند و والدین مقتدر بیشیییترین سیییهل

های مختلف (. از سوی دیگر پژوهش11اند )کرده فرزندان سالو را تربیت

کلات تواند باعث مشس ک والدگری است دادی می ند کهانیز اشاره داشته

های بر تگذیرات خانواده و سیی ک (. علاوه11-2د )شییواجتماعی و عاطفی 

اند والیدگری والیدین بر مشیییکلیات فرزندان، پژوهشیییگران نشیییان داده

ای اسیییت که در رابطه با فردی، مشیییکلات عودکنندههای بیندشیییواری

و 12) شودشیناختی منجر مینروا هایگیآشیفت و بهشیده دیگران تجربه 

13)  . 

، 5یفردبین ح یییاسییییت شیییامیل سیییازه فردیهیای بیندشیییواری

و عدم ، 0اجتماعی تگیید به نیاز ،0پرخاشییگری، 2فردیبین دوسییوگرایی

اند این های زیادی نیز نشیییان داده(. پژوهش10اسیییت ) 1پیذیریجیامعیه

در  بینی کننده مشییکلات هیجانیتواند پیشفردی نیز میهای بیندشییواری

6. Interpersonal ambivalence 

7. Aggressive  

8. Need for social approval 

9. Lack of sociability 
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در بررسییی عملکرد برای مثا  گروهی از پژوهشییگران . نوجوانان باشیید

 هایفردی در درمان اختلا  اف یردگی اسیاسیی نشیان دادند دشواریبین

اسییت  شییناختی مرت طروان هایآسیییب از ایگ ییترده طیف با فردیبین

 از کودکی آسیییب. در همین رابطه پژوهشییگران نشییان دادند (12و15)

 و اف یییردگی بینی کنندهپیش تواندمی فردیهای بیندشیییواری طریق

اند که تجربه های متفاوت نشیییان دادهنتای  پژوهش بیاشییید. اضیییطراب

فردی برای نوجوانیان نتایجی منفی مانند اف یییردگی، هیای بیندشیییواری

های خودکشیی، سیو  مصیرف مواد، ترک زودهنگام مدرسه، افت تلاش

 -10رد )داتحصیییلی، روابط ناکارآمد با والدین و بیکاری در پیعملکرد 

فردی را در های بین(. برخی شیییواهد تجربی، میزان شییییوب دشیییواری22

شیییناختی بیشیییتر علائو روانو  انددرفییید گزارش کرده 1تا  2نوجوانان 

 (.  23)اف ردگی در نوجوانان، ج می است 

کمتر در معرض تن یه نوجوانانی که ییک مطیالعه نشیییان داده اسیییت 

والیدین بودنید سیییازش یافتگی بالاتری داشیییتند و سیییطه انط اق آنها با 

شیناختی، شیناختی و رفتاری بهتر بود و سطه ن  تاک کمی پارامترهای روان

دختران در  .(20) دادنداز علیائو بدنی یا روانی اف یییردگی را نشیییان می

 ت در جمع، و ورزی، روابط با غیرهمجنس و فییحتئهای جرزیرمقیاس

هیای نزدیک هیای روابط خیانوادگی و دوسیییتیپ یییران در زیر مقییاس

نوجوانان در اوائل دوره  و (25)آورند دسیییت می هیای بیالیاتری بهنمره

مقیییاس هییای نوجوانی در مقییای یییه بییا اواسیییط و اواخر این دوره در زیر

 22کنند )های بالاتری ک یییب میفردی نمرههای بینچندگانه دشیییواری

بیانگر این است که نوجوانان ( 20های سلیمانی )(. در این راسیتا یافته20و

گیری، اف یردگی، شیک ت های کنارهفیورتاح یاس تنهایی خود را به

های پنهان و نشان دادن عاطفه منفی و تحصییلی، مصیرف مواد، اضطراب

ی با یدهند. همینین رابطه اح اس تنهاهیجان مناسیب با موقعیت نشان می

دارد  ییارپوشیی ب نقش بنیادین تربیتی و عاطفی ب یتر درون خانواده هو

که می توان به نظریه دل  یتگی بال ی و مشیکلات هیجانی چون اضطراب، 

لازم به ذکر اسییت که داشییتن  (.37و 21) اف ییردگی و تنش اشییاره کرد

، های کودکان همراه با حد معقولی از مح تانتظارات متناسییب با توانایی

شیییود باعث افزایش پشیییتکار، خودکارآیی و خودکارآمدی کودکان می

اسییاس تمایل والدین به ت ییلط بر  در فییورت وجود اقتدار غیرمنطقی بر

                                                           
1. Self confidence 

کودک، اح اس طرد، پرخاشگری و در نهایت اف ردگی و اضطراب در 

اما رفتارهای مث ت والدین به کودک این  ؛ییابیدکودک بروز و ظهور می

 تواند در مواقعکند که او یک سییرمایه با ارزش اسییت و میباور را القا می

مشیییکیل بیه حمیاییت والیدین خود اعتمیاد کند. والدینی که از سییی ک 

ات کنند با احتما  بیشتری موجب بروز مشکلیموالدگری م ت د استفاده 

کرد که کودکان بیان می . بامریندشوندکودک می درنمود رفتاری درون

هیای اجتماعی بهتر، تنظیو والیدین اقتیدارگرا، مهیارتهیایی بیا در محیط

اح یییاسیییات و اعتمیاد بیه خود بالاتری در انجام وظایف از خود نشیییان 

 1خودفرزندان مضیییطرب و با اعتماد به  گیرانهسیییهلدهند، اما والدین می

ب های نامناسییدهند که ن یی ت به شییک ییت واکنشپایینی را پرورش می

 (.33-31دارند )

ای که در و نتیای  مختلف و پراکنیده مطیالیب میذکور بیا توجیه بیه 

همینین ضییرورت شییناخت دوران  وهای ق لی به آنها اشییاره شیید ق ییمت

در بهزی یییتی یا بروز مشیییکلات هیجانی و مادران  و نقشیییی که نوجوانی

ین در این پژوهش به ت یین روابط علی بداشییته باشییند،  توانندمیارت اطی 

مشکلات هیجانی فرزندان دختر پرداخته شد  های والدگری مادران وشیوه

ند از: هر یک از اکه ع ارتشیید که در همین راسییتا سییه فرضیییه مطر  

س ک های والدگری مادران به فورت معنادار مشکلات هیجانی فرزندان 

 فیییورت معنادار فردی بههای بیندشیییواری؛ کندبینی میدختر را پیش

فردی های بیندشییواری؛ و کندمیبینی مشییکلات هیجانی دختران را پیش

های والدگری مادران و مشکلات هیجانی فرزندان دختر رابطه بین سی ک

 کند.گری میرا میانجی

 

 روش پژوهش

روش پژوهش حاضر توفیفی کنندگان: الف( طرح پژوهش و شرکت

از نوب هم  یتگی اسییت. جامعه آماری پژوهش را دختران مقطع متوسییطه 

به همراه مادران تشییکیل  1311 -1077تحصیییلی دوم شییهر کر  در سییا 

ر این د گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند.دادند که بر اسیاس نمونه

آموز دختر به همراه مادران خود شییرکت داشییتند که دانش 252پژوهش 

اند. میانگین و انحراف کننیده را تشیییکیل دادهشیییرکیت 512در مجموب 

نفر از آنان در  03بود که  01/7و  00/15اسیتاندارد سن دختران به ترتیب 
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در رشته ریاضی  نفر 50نفر در رشته علوم ان انی،  10رشیته علوم تجربی، 

ها مشیی و  به تحصیییل بودند. میانگین و رشییته سییایرنفر در  32و  ،و فنی

کننده در این پژوهش به ترتیب انحراف اسییتاندارد سیین مادران شییرکت

نفر  30بود و میزان تحصیلات  01/2ن راف اسیتاندارد آحسیا  و ان 21/03

و  کارشییناسییی، نفر 03دیپلو، نفر فوق 22نفر دیپلو،  02از آنان زیر دیپلو، 

بوئند. از شرایط ورود به مطالعه رضایت  و بالاتر کارشیناسیی ارشدنفر  01

آموزان و برخورداری از هوش بهنجار ، و از شرایط کت ی والدین و دانش

روش تحلیل  بود.کمیل ناقص ابزارهای پژوهش خرو  از نمونه شیییامل ت

 .بود   AMOSافزار یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرمها مد داده

 ب( ابزار 

این ابزار اقت اسیی اسیت از سه  (:1102) 1. پرسشنامه س ک والدگری بامریند1

 1102این پرسییشیینامه در سییا   اسییت. گیر، م ییت د، و مقتدرالگوی سییهل

اسیت که هر سی ک از گویه  37توسیط دیانا بامریند سیاخته شید و دارای 

 – 13 - 17 – 2 - 1 هایگویهآید. دسییت می به گویه 17مجموب نمرات 

مرت ط بیا سییی یک والیدگری مقتدر،  21 - 20 - 20 – 10 - 11 -10

مرت ط با  11 – 15 -27 – 22 - 23 - 20  – 37- 0- 5 - 0 هایگویه

 1 - 12 - 12 - 10 -25 -22 – 21 هایگویهس ک والدگری م ت د، و 

گذاری بر ه ییتند. نمره گیرمرت ط با سیی ک والدگری سییهل 2 – 3 - 0 -

به این معنا که  شییود )انجام می 5تا  1درجه ای لیکرت از  5م نای مقیاس 

 5مخالف،  تقری اک 0نیه موافق و نیه مخیالف، 3،  موافق تقری یاک 2موافق،  1

. شییودبه فییورت م ییتقیو انجام میها گویه یگذاری تمامخالف(. نمرهم

آزمیایی برای سییی ک والدگری بیاز بیا روشپیاییایی این پرسیییشییینیامیه 

/. و برای س ک مقتدر حدود 02، برای س ک م ت د حدود  /.01گیرسیهل

برآورد شییده اسییت. همینین اعت ار این پرسییشیینامه با روش آلفای  00/7

و س ک مقتدر  ،05/7س ک م ت د ، 05/7گیر سیهلاخ برای سی ک کرون 

امه پرسشنروایی محتوایی و فوری این . همینین گزارش شده است02/7

ه ر این مطالعه بمشاور دخواهی از متخصصان مانند استادان راهنما و با نظر

 (.30) یید شدگروش کیفی بررسی و ت

                                                           
1. Baumrind Parenting Style Questionnaire 

1. Depression Anxiety Stress Scales (DASS) 

3. Lovibond & Lovibond 

4. Beck depression inventory 

 فرم کوتاه ،این مقیاس (:1115)2تنیدگیمقیاس اف ردگی، اضطراب و . 2

اسییت که در سییا   ایگویه 02تنیدگی اف ییردگی، اضییطراب و مربوط به 

فرم کوتاه مقیاس تهیه شده است.  3ندبُند و لاویبُتوسط لاوی(35( )1115)

ای )هیچ، کمی، گاهی، همیشییه( اسییت که به هر گزینه 0 گویه 21 دارای

 گیرد و سیییهسیییه تعلق میهیا بیه ترتییب نمرات فیییفر تا ییک از گزینیه

مجزا برای هر  گویه 0و اف یییردگی را با  ،اضیییطرابتنیدگی، زیرمقیاس 

مقیاس دهد که در این پژوهش تنها از دو زیرکدام مورد سیینجش قرار می

 تا 7مقیاس از هر خرده شد. دامنه نمرات در استفادهاضطراب و اف ردگی 

رای باین پرسییشیینامه  و شییدیدتر اسییت.ئبوده و نمره بالا نشییانگر علا 20

جمعیت ایرانی اعت اریابی شیییده و هم  یییتگی زیرمقیاس اف یییردگی این 

بییا  آن ، زیرمقیییاس اضیییطراب07/7 0آزمون بییا آزمون اف یییردگی بییک

 یتنیدگبا آزمون  تنیدگیو زیرمقیاس  20/7 5گاضطراب زون پرسیشنامه

. همینین ضرایب آلفای گزارش شیده اسیت 01/7 6کوهن ادراک شیده

روایی  .(35)به دست آمده است  07/7ها بالاتر از همه زیرمقیاس کرون اخ

خواهی از متخصییصییان مانند نظر باپرسییشیینامه نیز محتوایی و فییوری این 

 ید شدیگر این مطالعه به روش کیفی بررسی و تمشاور داستادان راهنما و 

دهی این ابزار خودگزارش(: 1112فردی )های بین. مقییاس دشیییواری3

 5سییاخته شییده که شییامل ( 32) 0نیس، کیو، پرویتی و بارخاماپیلکتوسییط 

، 0تا ب یار زیاد=  7= طیف لیکرتی از افلاکبر اسیاس مقیاس اسیت و خرده

، 01، 07، 32، 21، 20، 22، 10، 10، 1 هایشیییود. گوییهگیذاری مینمره

، 27، 11، 12، 10، 13، 12، 0، 2 هایگویهفردی؛ ح ییاسیییت بین 02، 03

 00، 02، 31، 33، 37، 20، 22 هایگویهفردی؛ دوسیییوگرایی بین 00، 21

نیاز به تگیید  30، 20، 22، 30، 31، 20، 0، 5، 2 هایگویهپرخیاشیییگری؛ 

عییدم  05، 35، 25، 23، 15، 11، 17، 1، 0، 3 هییایگویییهاجتمییاعی؛ و 

( 32) (1112نیس و همکاران )اکند. پیلکارزییابی میرا  پیذیریجیامعیه

ها، و قدرت مقیاسرا برای خرده 17/7تا  03/7کرون اخ ضیییرییب آلفای 

های بالینی های شیییخصییییت از اختلا اختلا  افتراقها را در مقیاسخرده

محور چهارمین ویراسییت تجدیدنظر شییده راهنمای آماری و تشییخیصییی 

5. Zung self-rating anxiety scale 

6. Cohen perceived stress scale  

7. Pilkonis, Kim, Proietti & Barkham 
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 ،این مقیاس یعنوان شیییاخصیییی از روایی واگرای های روانی، بهبیماری

پژوهش حاضیر ضریب آلفای کرون اخ برای در  گزارش کردند.مناسیب 

 فردی، دوسوگرایی، پرخاشگری، نیاز به تگییدمقیاس ح یاسیت بینخرده

و  00/7، 07/7، 01/7، 00/7پییذیری بییه ترتییب برابر و جییامعیه ،اجتمیاعی

 به دست آمد. 05/7

در این پژوهش ابتدا با م ییلولان سییه دبیرسییتان دخترانه  روش اجرا:ج( 

 شیید.پژوهش انجام  دربارههای مقدماتی ها و رایزنیکر  هماهنگی شییهر

به ا ها رسیپس مشیاور مدرسیه پس از اتمام جل یه اولیا و مربیان پرسشنامه

آموزان قرار والدین و سییپس در اختیار دانش ردر اختیافییورت گروهی 

از افراد مورد  512(، 273)تعداد  هاآوری پرسیییشییینامهداد و پس از جمع

 یبرای تحلیل نهایبودند  کردهها را کامل تکمیل که پرسیییشییینامهنمونیه 

رمی ها، فد. لازم به ذکر است که در ابتدای اجرای پرسشنامهانتخاب شیدن

کنندگان تهیه و توسط درباره اهدف پژوهش و همینین رضیایت شرکت

 های به دستها، دادهآوری پرسشنامهافراد نمونه تکمیل شد. پس از جمع

و همینین روش معادلات سییاختاری  Amosرم افزار آمده با اسییتفاده از ن

 ها مورد تحلیل قرار گرفت.داده

 هایافته

میانگین، انحراف اسییتاندارد و ضییرایب هم  ییتگی پیرسییون بین  1جدو  

 مت یرهای پژوهش حاضر را نشان می دهد.

 

 (212های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش )تعداد =: یافته1جدول 

 11 9 8 7 6 2 4 3 2 1 متغیر

          1 گیرانهسهل –. س ک والدگری 1

         1 71/7 است دادی –. س ک والدگری 2

        1 -25/7** -20/7** مقتدرانه –. س ک والدگری 3

       1 -20/7** 12/7 35/7** فردیح اسیت بین -فردی. دشواری بین0

    1 03/7** -30/7** 70/7 33/7** دوسوگرایی -فردی. دشواری بین5
  

  1 55/7** 52/7** -25/7** 12/7** 21/7** پرخاشگری -فردی. دشواری بین2
 

  

  1 02/7** 00/7** 57/7** -22/7** 72/7 10/7** ییدگتنیاز به  -فردی. دشواری بین0
  

   1 55/7** 00/7** 51/7** 32/7** -10/7* -11/7 17/7 پذیریعدم جامعه -فردی. دشواری بین0

  1 17/7 11/7** 30/7** 27/7** 21/7** -20/7** 15/7* 30/7** اف ردگی -. مشکلات هیجانی1

 1 02/7** 10/7** 13/7* 01/7** 10/7* 02/7** -23/7** 11/7** 70/7 اضطراب -. مشکلات هیجانی17

 32/12 00/13 17/13 05/10 00/13 23/12 37/10 70/20 12/11 21/22 میانگین

 25/0 02/3 12/2 22/0 31/0 00/3 52/0 12/0 27/2 02/3 انحراف استاندارد

 00/7 50/7 21/7 17/7 13/7 10/7 03/7 -20/7 52/7 10/1 چولگی

 -30/7 -02/7 -13/7 70/7 -72/1 72/7 -07/7 -00/7 -05/7 01/7 کشیدگی

 1 1 50/7 50/7 01/7 51/7 52/7 02/7 07/7 01/7 1ضریب تحمل

71/7 P<**  75/7و P<* 

 

گیرانه با مؤلفه سییی ک والدگری سیییهلدهد که نشیییان می 1جدو  

فیییورت مث ت و در سیییطه اف یییردگی مشیییکلیات هیجانی فرزندان به 

ای ههم  ییته اسییت. سیی ک والدگری اسییت دادی با مؤلفه 71/7معناداری 

ه فییورت مث ت و ب اف ییردگی و اضییطراب مشییکلات هیجانی فرزندان به

هم  ییته بود. همینین سییی ک  71/7و  75/7ترتیب در سییطو  معناداری 

ت ورفیی والدگری مقتدرانه با هر دو مؤلفه مشییکلات هیجانی فرزندان به

                                                           
1. Tolerance coefficient 

به اسیییتثنای مؤلفه عدم  .هم  یییته بود 71/7منفی و در سیییطه معنیاداری 

های آن به فیییورت دیگر مؤلفه ،فردیهای بیندشیییواری پذیریجامعه

با مؤلفه اف یییردگی مشیییکلات هیجانی  71/7مث ت و در سیییطه معناداری 

یید گهیای دوسیییوگرایی و نییاز بیه تیدر نهیاییت مؤلفیه هم  یییتیه بودنید.

و  75/7فییورت مث ت و در سییطه معناداری  ردی بهفهای بیندشییواری
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با مؤلفه اضطراب  71/7های آن به فیورت مث ت و در سیطه دیگر مؤلفه

 فردی هم  ته بودند. بین یهادشواری

ها، در این پژوهش به منظور ارزیابی مفروضییه نرما  بودن توزیع داده

ر دمقادیر چولگی و کشییییدگی مورد بررسیییی قرار گرفت و همینان که 

 ± 2مقادیر مزبور برای همه مت یرها در محدوده  داده شییدنشییان  1 جدو 

 شکل توزیع همه مت یرها نزدیک به نرما  است. علاوه در نتیجه. ردقرار دا

این در پژوهش حیاضیییر مفروضیییه همخطی بودن بیا کمیک ارزیابی  بر

ه به گرفت. با توج بین مورد بررسیییی قرارضیییرایب تحمل مت یرهای پیش

شیید  گیریبودند، بنابراین چنین نتیجه 1/7تر از اینکه مقادیر مزبور بزرگ

های پژوهش حاضیییر برقرار خطی بودن نیز در بین دادهکه مفروضیییه هو

فافیییله »بررسیییی شیییکل توزیع داده های مربوط به  ،در نهیایت اسیییت.

ر مت یری نیز دنشییان داد که مفروضییه نرما  بودن توزیع چند« 1مهلنوبایس

 های پژوهش حاضر برقرار است. بین داده

یابی معادلات های پژوهش حاضییر از روش مد برای آزمون فرضیییه

ردی فهای بینسیاختاری اسیتفاده شده است. مشکلات هیجانی و دشواری

مت یرهای مکنون پژوهش بودند و فرض شده بود که مشکلات هیجانی به 

ه فردی بهای بینوسیییله نشییانگرهای اف ییردگی و اضییطراب و دشییواری

یید، پرخاشییگری، دوسییوگرایی، ح ییاسیییت گوسیییله نشییانگرهای نیاز به ت

شییاخص های  2شییود. جدو  پذیری سیینجیده میو عدم جامعه ،فردیبین

 دهد.گیری و مد  ساختاری را نشان میاندازهبرازندگی مد  

 

 گیری و مدل ساختاریهای برازندگی مدل اندازه: شاخص2جدول
 نقطه برش مدل ساختاری گیریمدل اندازه های برازندگیشاخص

 - 00/07 32/21 2مجذور کای

 - 20 13 درجه آزادی مد 
3df/2 20/1 53/2  3کمتر از 
0GFI 100/7 125/7 < 17/7 
5AGFI 101/7 171/7 < 057/7 

2CFI 113/7 120/7 < 17/7 
0RMSEA 757/7 700/7 > 70/7 

 

بیانگر برازش  ،های برازندگیدهد که همه شاخصنشان می 2جدو  

نیید ه یییت هییای گردآوری شیییییدهگیری بییا دادهمیطلوب میید  انییدازه

(20/1=df/2 0 ،113/7 =CFI ،100/7 =GFI، 101/7 =AGFI  و

757/7 =RMSEA) .گیری نیز عیاملی در مد  اندازه ارزییابی بیارهیای

بوده و  32/7نشیان داد که بارهای عاملی اسیتاندارد همه نشانگرها بالاتر از 

( و بالاترین بار β=550/7ترین بار عاملی متعلق به نشیانگر اضطراب )پایین

 ( مشکلات هیجانی است. β=072/7نگر اف ردگی ) عاملی متعلق به نشا

با  ،(1در ادامیه چگونگی برازش مید  سیییاختیاری پژوهش )شیییکل 

ت. گرف یابی معادلات سییاختاری مورد بررسییی قراراسییتفاده از روش مد 

های والدگری مادران با در مد  سیییاختاری فرض شیییده بود که سییی ک

هیجانی فرزندان دختر را فردی، مشییکلات های بینگری دشییواریمیانجی

لات یابی معادکند. مد  سیییاختاری با اسیییتفاده از روش مد بینی میپیش

 های برازندگی ازسیاختاری تحلیل شید و نتای  نشان داد که همه شاخص

کنند هیای گردآوری شیییده حمایت میبرازش قیابیل ق و  مید  بیا داده

(52/2=df/2 ،120/7 =CFI، 125/7 =GFI ،171/7 =AGFI  و

700/7 =RMSEA).   ضییرایب م یییر بین مت یرهای پژوهش در  3جدو

 دهد. مد  ساختاری را نشان می

 

 

                                                           
1. Mahalanobis distance  

2. Chi-Square 

3. Normed chi-square 

4. Goodness Fit Index 

5. Adjusted Goodness Fit Index 

6. Comparative Fit Index 

7. Root Mean Square Error of Approximation 

8. Normed chi square( /2 df)  
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 : ضرایب بین متغیرها در مدل ساختاری3 جدول
 سطح معناداری B S.E Β مسیرها

317/7 مشکلات هیجانی  ضریب م یر م تقیو س ک است دادی  122/7  210/7  770/7  

012/7 مشکلات هیجانی  گیرانهضریب م یر م تقیو س ک سهل  330/7  120/7  102/7  

-312/7 مشکلات هیجانی  ضریب م یر م تقیو س ک مقتدرانه  150/7  230/7-  712/7  

025/7 مشکلات هیجانی  فردیهای بینضریب م یر دشواری  151/7  221/7  770/7  

720/7 فردیدشواری های بین  ضریب م یر س ک است دادی  750/7  730/7  022/7  

317/7 فردیدشواری های بین  گیرانهضریب م یر س ک سهل  700/7  252/7  771/7  

-210/7 فردیهای بیندشواری  ضریب م یر س ک مقتدرانه  721/7  320/7-  771/7  

711/7 مشکلات هیجانی  ضریب م یر غیرم تقیو س ک است دادی  720/7  771/7  057/7  

105/7 مشکلات هیجانی  گیرانهم یر غیرم تقیو س ک سهلضریب   750/7  720/7  710/7  

-131/7 مشکلات هیجانی  ضریب م یر غیرم تقیو س ک مقتدرانه  722/7  705/7-  730/7  

072/7 مشکلات هیجانی  ضریب م یر کل س ک است دادی  120/7  370/7  771/7  

201/7 مشکلات هیجانی  گیرانهضریب م یر کل س ک سهل  322/7  110/7  702/7  

-531/7 مشکلات هیجانی  ضریب م یر کل س ک مقتدرانه  152/7  323/7-  771/7  

 

 والدگری ین سیی کبدهد که ضییریب م یییر کل نشییان می 3جدو  

( منفی و در P ،323/7-=β<75/7مقتدرانه و مشییکلات هیجانی فرزندان )

دادی والدگری است معنادار است. ضریب م یر کل بین س ک  71/7سطه 

( مث ت و در سیییطه P ،370/7=β <71/7و مشیییکلات هیجانی فرزندان )

انه و گیروالدگری سییهلمعنادار بود. ضییریب م یییر کل بین سیی ک  71/7

( نیز مث ت و در سیییطه P ،110/7=β <75/7مشیییکلات هیجانی فرزندان )

 ضریب م یر بیندهد که همینین جدو  فوق نشان میمعنادار بود.  75/7

معنادار  71/7فردی و مشکلات هیجانی مث ت و در سطه های بیندشواری

(. در نهایت ضییریب م یییر غیرم ییتقیو بین P ،221/7=β<71/7) اسییت

ر سطه د گیرانه و مشکلات هیجانی فرزندان مث ت ووالدگری سهلس ک 

م یییتقیو بین (، و ضیییریب م ییییر غیرP ،720/7=β<75/7معنادار ) 75/7

-P ،705/7<75/7س ک والدگری مقتدرانه و مشکلات هیجانی فرزندان )

=β نشیییان می دهید که  ییافتیهمعنیادار بود. این  75/7( منفی و در سیییطه

و  گیرانه مادرانوالدگری سییهل فردی رابطه بین سیی کهای بیندشییواری

فییورت مث ت و رابطه بین سیی ک  ت هیجانی فرزندان آنان را بهمشییکلا

فیییورت منفی و  والدگری مقتدرانه و مشیییکلات هیجانی فرزندان را به

مد  سییاختاری پژوهش را نشییان  1شییکل کند. گری میمعنادار میانجی

 دهد.  می

 
 : مدل ساختاری پژوهش 1شکل
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های چندگانه دهد که مجموب مجذور هم  ییتگینشییان می 1شییکل 

اسییت. این موضییوب  30/7شییناختی فرزندان برابر با برای مشییکلات روان

فردی در های بینوالدگری مادران و دشواری هایدهد که س کنشان می

ن ت یی درفیید از واریانس مشییکلات هیجانی فرزندان دختر را 30مجموب 

 کند.می

 گیریبحث و نتیجه
دگری های والبین شیوه -ت یین روابط علیهدف از این پژوهش بررسی و 

گر میادران و مشیییکلیات هیجانی فرزندان دختر بر اسیییاس نقش میانجی

 ک س بوده اسیت. فرضییه یکو مشیخص کرد کهفردی های بیندشیواری

معنادار مشییکلات فییورت گیرانه مادران به والدگری م ییت دانه و سییهل

یز ب ییییاری از پژوهشیییگران نکند؛ بینی میهیجانی فرزندان دختر را پیش

توان (. بنابراین می11-2اند )دست آورده نتای  مشابهی را در این مورد به

نند و کچنین بیان کرد مادرانی که از سیی ک تربیتی م ییت دانه اسییتفاده می

و  های تربیتینند از مهارتتواهمدلی ضییعیفی با دختران خود دارند، نمی

ان یا اننوجووالدگری مناسیییب اسیییتفاده کنند، به نیازهای ط یعی تحولی 

اهمیت به شیییمار های آنان را کودهند، ترسآگاهی ندارند یا اهمیت نمی

آورند و همین م یلله در اضیطراب و اف ردگی آنان تگذیرگذار بوده و می

 شود. به افزایش آن منجر می

فییورت معنادار  فردی بههای بینفرضیییه دوم نشییان داد که دشییواری

جام کند که با دیگر مطالعات انبینی میمشییکلات هیجانی دختران را پیش

طور م ییتقیو و غیرم ییتقیو مرت ط اسییت. در این ( به 21-10شییده مانند )

فردی با کاهش یا هیای بینتوان چنین بییان کرد کیه دشیییواریمورد می

شیییود و این فردی در میان نوجوانان شیییناخته میامل های بینفقیدان تعی

 شناختی آنان بینجامد. تواند به مشکلات روانموضوب می

طه فردی رابهای بیندشواریدر پایان فرضییه سیوم مشیخص کرد که 

های والدگری مادران و مشیییکلات هیجانی فرزندان دختر را بین سییی ک

های ل ذکر اسیییت کیه سییی یکدر این مورد قیابیکنید. گری میمییانجی

بینی اضییطراب دوره کودکی تری در پیشمادر، نقش برج ییته والدگری

سیی ک والدگری م ییت دانه با تگذیر بر فرایند اجتماعی شییدن کنند. ایفا می

نوجوان می تواند در بروز و افزایش مشییکلات عاطفی از جمله اف ییردگی 

 نقش داشته باشد. 

عنوان  وان بهتفت س ک مقتدرانه را میتوان گها میدر ت یین این یافته

روشی روشن و جدی برای آموزش در نظر گرفت که با گرمی، استدلا ، 

شیییود. والدین مقتدر با و گفتگوی کلامی مشیییخص می ،پذیریانعطیاف

های مشیییخص بر اعما  تعیین حید و مرزهیا برای کودکیان در چارچوب

ناب ود، با اسییتدلا  و اقکنند و با حفظ روابط کلامی خفرزندان نظارت می

امیا رفتیار خود را مطابق میل کودک تنظیو  ،دهنیدکودک را آموزش می

های پذیری کودکان، اسییتقلا ، شییای ییتگیکنند. این روش م ییلولیتنمی

دهید کییه احتمییا  بروز اجتمیاعی و حرمییت خود کودکییان را افزایش می

 اختلالات عاطفی مانند اضطراب و اف ردگی کمتر است.

کننده کنند، ب یار مهاروالدینی که از یک رویه م یت دانه اسیتفاده می

ه یتند و با عدم گرمی روابط میان والدین و فرزندان و استفاده والدین از 

نند کشییود؛ بنابراین والدین سییعی میرفتار شیناخته می مجازات برای مهار

ین در ا نگرش و رفتیار کودک را بیا معییارهیای کاملاک انتزاعی مهار کنند.

طرفه بین والدین و فرزند وجود دارد، به طوری که سییی یک، تعیامل یک

هیا و رفتارهای نوجوان را کاملاک تعیین میادر راهنمیایی اسیییت کیه نگرش

قلا  گیرد. والدین م یت د استتگذیر کودک قرار نمی کند و افیلاک تحتمی

دسیییت جان ه او را به کننید تا اطاعت کامل و همهکودک را محیدود می

رود اعتمیاد به خود و حرمت خود کمتری در آورنید، بنیابراین انتظیار می

دین زیرا به وال ؛سی ک والدگری م یت دانه در نوجوان وجود داشته باشند

طراب ضیییها دچار ااعتمادی نی یییت و نوجوان در مشیییکلات و گرفتاری

والدگری م یییت دانه با تگذیر بر فرایند اجتماعی شیییدن  د. سییی کشیییومی

جوانان نوتواند در بروز و افزایش شدت اف ردگی مؤذر باشد؛ می نوجوان

دارای مادران م یییت د، بیشیییتر به دن ا  حمایت اجتماعی و ک یییب تگیید 

دیگران ه تند و در فورت عدم توفیق این نتیجه، اضطراب بیشتری بروز 

شیییود. در این میییان می دهنیید و این موضیییوب بییه اف یییردگی منجر می

 تواند تعامل سیییازندهدی با افزایش این تگذیرات میفرهیای بیندشیییواری

ارت اطی میان والد و نوجوان را کمتر کند و همین م لله مشکلات نوجوان 

 کند.از ق ل می را بیشتر 

هییای این پژوهش عییدم اسیییتفییاده از روش از جملییه محییدودیییت

ی مانند شییناختهای جمعیتگیری تصییادفی، عدم امکان کنتر  مت یرنمونه
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قومییت و فرهنگ، محدود بودن جامعه آماری به مادران، و طولانی نقش 

بودن زمیان اجرای آزمون بیه علیت طولانی بودن تعداد سیییؤالات بود که 

 هایهای آماری و در فرهنگشود این پژوهش در سایر گروهپیشنهاد می

های تربیتی متفاوت، انجام شیییود. بر اسیییاس ها و روشمختلف با سییی ک

 ط ای مرتشود مراکز آموزشی و مشاورهآمده پیشینهاد میدسیت نتای  به 

تری را برای آموزش والدین به عهده با خدمات سییلامت روان، نقش قوی

بگیرند که نوجوانان به خصیو  دختران، کمتر دچار مشکلات عاطفی و 

 فردی شوند.های بیندشواری

 

 

 ملاحظات اخلاقی 

ه فیورت م تقل و با ک ب مجوز از این مطالعه ب پیروی از اصول اخلاق پژوهش:

و بیا هماهنگی والدین و مدیران و 27/11/1311اداره آموزش و پرورش کر  در تیاری  

مربیان مدارس منتخب انجام شیید. همینین سییایر ملاحظات اخلاقی مانند رضییایت کامل 

 افراد نمونه، رعایت افل رازداری، و محرمانه ماندن اطلاعات رعایت شده است.

این مطالعه بدون حامی مالی و در قالب پژوهش م تقل و بر اساس علایق ی: حامی مال

 نوی ندگان انجام شده است .

نوی ینده نخ ت این مقاله به عنوان پژوهشگر افلی، نقش هر یک از نویسنندگان: 

های به دسیت آمده، و نوی نده سوم مشاور اجرای نوی ینده دوم در تحلیل و تف ییر داده

 طر  بودند.

 گونه تضاد منافعی نداشته است.این پژوهش برای نوی ندگان هیچ تضاد منافع: 

آموزان و والدین و کادر اداری مدارس که بدین وسیله از تمامی دانش :تقدیر و تشکر

 نیو. کنهایت همکاری را داشتند، تقدیر و تشکر می ما با وجود شرایط کرونایی با
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