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 Background and Purpose: Previous studies have shown that maternal parenting styles play a key 

role in the child's mental health and that each parenting style has different effects on the psychological 

well-being of children. Thus, the present study aimed to predict children's behavioral problems based 

on maternal parenting styles with mediating role of child adjustment. 

Method: This research is a correlation study. The statistical population of this study included all 

preschool students of city in the academic year 2017-2018 (2201 girls and 2688 boys). The sample 

consisted of 447 (191 girls and 256 boys) preschool students from the mentioned papulation who 

were selected through multistage cluster sampling. Parenting style inventory (Baumrind 1973), child 

adjustment questionnaire (1998), and child behavior checklist of the teacher report of ASEBA (2001) 

were used to collect data in this study. Correlation and path analysis were used to analyze the data. 

Results: The findings showed that the components of mothers' parenting styles directly affect 

children's behavioral problems. The results also showed that maternal parenting styles had a direct 

effect on children's behavioral problems through child adjustment (P = 0.01). 

Conclusion: The results of this study showed that the variable of child adjustment in relation to 

maternal parenting styles with behavioral problems in preschool children plays an undeniable role. 

Therefore, educating mothers about proper parenting practices and thus improving the levels of the 

level of child adjustment can be very effective in reducing behavioral problems. 
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 12/23/98دریافت شده: 

 02/26/98پذیرفته شده: 

 05/28/98منتشر شده: 

روان کودک دارند و هر یک از  اسییاسییی در سییلامت والدگری مادر نقشهای شیییوهمطالعات پیشییین نشییان دادند که  زمینه و هدف: 

بینی یشپگذارند. بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف شیناتتی فرزندان به اا میهای والدگری، تأثیرات متفاوتی بر سیرنوشیت روانسیکک

 انجام شده است. یافتگی کودکسازشگری با میانجی والدگری مادرانهای رفتاری کودکان بر اساس شیوه مشکلات

دبستانی شهر زنجان در آموزان مراکز پیشاامعه آماری پژوهش حاضر شامل تبامی دانشپژوهش حاضیر از نو  هبکسیتگی اسیت.  روش:

 447نبونه پژوهش، شییامل  پسییرب بودند. 0688دتتر و  0021) 1396-97تحصیییلی منطقه یک و دو آموزش و پرورش شییهر زنجان در سییا  

د. ای انتخاب شییدنمرحلهای چندگیری توشییهدبسییتانی از اامعه مذکور بودند که به روش نبونهآموز پیشپسییرب دانش 056دتتر و 191نفر)

لیست چکب ، و 1377یافتگی کودک دتانچی )ب، سازش1973) والدگریهایشیوههای ها در این مطالعه از پرسیشنامهآوری دادهبرای ابع

مسیییر دسییت آمده از روش هبکسییتگی و تحلیل های بهب اسییتفاده شیید. برای تحلیل داده0221معلم آتنکاخ ) گزارشنسییخه  -رفتار کودک

 استفاده شد.

ن به طور مستقیم بر مشکلات رفتاری کودکان تأثیر دارد. هبچنین نتایج نشامادران والدگری  هایشییوههای مؤلفه ها نشیان دادیافته ها:یافته

 ب.P=21/2یافتگی کودک بر مشکلات رفتاری کودکان، تأثیر غیرمستقیم دارد )از طریق سازش مادرانوالدگری  هایشیوهداد 

اری کودکان های والدگری مادران با مشکلات رفتیافتگی کودک در رابطه شیوهنتایج این پژوهش نشیان داد که متییر سازش گیری:نتیجه

د سییطب و در نتیجه بهکو مادرانوالدگری صییحیب به های شیییوهدبسییتانی، از نقش غیر بابل انکاری برتوردار اسییتا بنابراین آموزش پیش

 یافتگی کودکان، می تواند در کاهش مشکلات رفتاری بسیار مؤثر باشد.سازش
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 مقدمه
مراحییل زنییدگی اسییییت کییه در تلییا  آن ترین دوران کودکی از مهم

حو  های ابتدایی تگیرد و سا ریزی شده و شکل میشیخصییت فرد پایه

یافتگی کودکان در آینده در تانواده، نقش اسیاسیی در رفتارها و سازش

پذیر در سییینی آسییییبهای گروهکودکیان بیه ونوان یکی از ب.1دارنید )

کودکان به دلیل  ب.0) شیییناتتی برار دارندمعرض انوا  مشیییکلات روان

های اسییبانی و نهنی نارس هسییتند و به اینکه شییدیداا از ن ر توانبندی

ری ها، تنهیییا کااند، در مقابیییل فشارها و ناراحتیوالدین و دیگران وابسته

فتاری، مشکلات ر توانند بکنند بییروز مشییکلات رفتییاری است.کییه می

، تعاد  هوشی بهرهآن دسیته از رفتارهایی هستندکه با واود پایین نکودن 

و رفتاری فرد از ابعیت وبوم اامعه، از ن ر شیییدت، مداومت و  روانی،

ای هسییتند که بر وبلکرد تحصیییلی و های مختلف به گونهبروز در مکان

 ب.3ارایی شییود )رفتاری فرد اتتلا  ایجاد کرده و مواب کاهش میزان ک
وابع، زبیییان گوییییای اوست. هرچه کیییودک در  رفتیییار کییییییودک در

ارتکییییاا با دیگییییران و بیان احساسات و تأمین نیازهای تود مشییییکلات 

بیشیتری داشیته باشد، مشکلات روانی و رفتاری بیشتییییری تواهد داشت 

 تبا بنابراین هر نیییییو  رفتیییییار غیروادی کودک یا مسییالل و اتتلالا4)

وان تهای تحولی، میهای مربیوا به دورهرفتاری او را ویلاوه بر تصیصه

ونوان واکنشیی نسکت به شییییرایطی دانست که در محیـ اطییییییییراف به

پذیری ب. بر این اساس آسیب0ویژه تانواده وایییود دارد )کییییییودک به

کودکیان در این سییینین از ییک سیییو تحیت تیأثیر فراینید فعا  تحو  و 

مراحل آن، و از سییوی دیگر تحت تأثیر مهار شییرایـ  مقتضیییات تا 

  ب.5محیطی و موبعیتی کودک در تانواده توسـ بزرگسالان است )

 بیولوژیکی سییاتتارهای بهشییناسییی زیسییتبه لحاظ  1یافتگیسییازش

 لکهب ،هاانسان تنها نه و کندمی تسهیل را انوا  ماندن زنده که دارد اشیاره

 یافتگیسازش ،شناسیرواندر ب. 6شود )شامل می نیز را نکاتات و حیوانات

 ـمحی با فرد آن پایه بر که شیییودمی فرض آگاهانه وبیشکم فرایندی

ب. این فرایند هبچنین شامل 7) یابدمی انطکاق فرهنگی یا طکیعی ااتباوی،

ها، ترمیم هیجانات انطکیاق بیا تیییرات، اسیییتجوی مکیان تازه و موبعیت

بر منفی، و ابراز احساسات مثکت در زمان واکنش متقابل با دیگران را در 

                                                           
1. Adjustment 

2. Parenting  

3. Authoritarian 

 یا ادهد تیییر را تود فرد که است آن مستلزم یافتگیسازش ب.8گیرد )می

ب. ووامییل زیییادی 6کنیید ) ایجییاد محیـ در تیییراتی فعییالییانییه کییه این

 که یکی از آنها، واملدهد افراد را تحیت تأثیر برار می ییافتگیسیییازش

 های ریهن سییایر و رفتارگرایی، پویشیییروان هاین ریه تربیتی اسییت که

قش ویژه نبه و کودک با تانواده اوضای یرابطه چگونگی ،شناسیروان

 اتتلالی با بدین صورت که هرگاه7اند )مادر را در این بین براسته کرده

 لمخت کودک واطفی نیتام شییود، ایجاد واطفی مادر و فرزند روابـ در

 به شیکل مشکلات رفتاری کودک رفتار در آن آثار نتیجه در و شیودمی

فرد است و  زندگی تانه، محیـ اولیهب. بر این اساس 9) شیودمی منعکس

و تجیارب اولییه ااتباوی در محیـ تانواده، هنگامی که  ثیر تیانوادهأتی

ب. 12) بسیییاری داردشییود، اهبیت بنا می یافتگیسییازشهای الگوی پایه

کیفیییت زنییدگی کودک در تییانواده و نو  تعییامییل او بییا نتیجییه این که

ب و ظهور مشکلات رفتاری 11کودک ) یافتگیسازشتواند بر والدین، می

 ب. 0تأثیر بگذارد )

اسیییتع یعنی  0والدگری شییییوههای وبلکردی تانواده، یکی از مؤلفه

رفتیارهای تا  و هدفبندی که از طریق آن والدین وظایف تود را در 

ب. شییییوه هییای والییدگری بر 10دهنیید )پرورش فرزنییدشییییان انجییام می

 وبیقی و کودکان تأثیر فراوان رفتاری و شخصیتی تحو  و گیریشکل

 ب در بررسیی روابـ والدین با کودکان، سه1962) ب. بامریند 3و  0دارد )

است  کرده اراله را 5آسان گیر ، و4ابتدارگرا ،3استکدادی والدگری شیوه

مسیییتکد، صیییبیبیت کم و مهار رفتاری  والدگری شییییوه والدین با ب.13)

کنند، گیرانه و انضکاطی بر کودک وضع میبالایی دارند، رفتارهای سخت

و کنند، انت ارات بسیییار بالا از کودک دارند و مکرر از تنکیه اسییتفاده می

تاری های رفتواند پیامد اتتلا طرفیه با کودک دارند که میارتکیاا ییک

ن یر تصییومت، بزهکاری، اضییطراب، شییرارت، تشییونت، و رفتارهای 

گیر، والدگری آسییان شیییوه ب. والدین با13و  4، 0ضییدااتباوی باشیید )

کار صیییبیبییت بسیییییار بیالیا ومهیارگری پیایینی در ارتکاا با کودک به

نند تا یک کتر هبانند یک دوست با فرزند تود رفتار میگیرند و بیشیمی

دهی به والید.آنهیا هبچنین انت یارات کبی از کودک دارنید و از اهیت

4. Authoritative 

5. Permissive 
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گیری این والدین ب. پییامیدهیای آسیییان9کننید )رفتیار کودک پرهیز می

و  4، 1 ها به تکعات منفی آن اشاره کردند )متفابض است و بیشتر پژوهش

طور هبزمان میزان صیییبیبیت و مهارگری مقتدر به ب. بیالیاتره والیدین9

گیرند، وقلانی و منطقی رفتار کار میبیالیایی را در تربییت فرزنید تود به

کنند، انت ارات مشخصی از فرزندان تود دارند، و بوانین انضکاطی را می

دهند. تربیت رفتاری این دسییته معبولا با شییایسییتگی به وضییوش شییرش می

وب تود بالا و مهار گری مطلرفتاری بالا، اوتباد بهبیشیییتر کودک، بلو  

هبراه اسیت و کودکان تحت تأثیر این سکک والذگری از بروز مشکلات 

 ب.13و  6،  4مانند )رفتاری، مصون می

های لحاظ شییییوهبیه کیهکودکیانیدهیدنتیجیه مطیالعیات نشیییان می

 گیتیافسیییازش ،ندکردتود تجربه والدین با را توبی رابطهوالدگری، 

 والدین ب. چون 6و  5دهند و سلامت روانی بالایی دارند )می نشان بهتری

دان تود با فرزن ی رابادر هسییتند روابـ مثکت با سییکک والدگری مقتدرانه

قابل کنندا در ممیرا تسییهیل  تود فرزندان یافتگی، و سییازشحفظ کنند

هند دیافتگی پایینی پرورش میوالدین مسییتکد، کودکان با سییطب سییازش

 هشیو ووبلکرد تانواده  دهند بینب. مطالعات هبچنین نشیان می15و  14)

ارتکاا  کودکانیافتگی سییازش به واسییطه والدگری، با مشییکلات رفتاری

 شیییکل را با فرزندان نفیوالدینی که روابـ مب و 16و 12، 7رد )واود دا

ی طلکتشونتمرابکت والدین و میزان بالایی از  ترنییپادهند و سیطوش می

 ازداریبااتباوی فرزندان را گیرند، رشد بکار می را در پرورش کودکان

 افزایشا فرزندان ر نایافتهسازشکرده و این پتانسیل را دارند تا رفتارهای 

این در حالی  .ب17اده و مشیییکلیات رفتیاری کودکان را افزایش دهند )د

 منجر به اسیییت کیه سیییطوش بیالیای مرابکیت و رفتیارهای مثکت والدینی

شود یافتگی بالاتر کودک در آینده و کاهش مشکلات رفتاری میسازش

 ب. 18)

ب، اثر زیانکار والدگری منفی 19و وانستین کیست ) مطالعات سیونیس

ییافتگی کودکیان و شیییکیل گیری مشیییکل رفتاری والیدین بر سیییازش

مطالعات  ند. نتایجپرتاشییگری فیزیکی کودکان را بررسییی و تأیید کرد

ب نشیییان داد که 02رودریگز، وانسیییتنکیس، سیییونیس، سیییونیز و اولیوا )

 نبود ویییافتگی و مشیییکلییات رفتییاری درونوالییدگری منفی بر سیییازش

ب در 01نبود نواوانیان، تیأثیر منفی دارد. اوسیییبییت و هبکاران )برون

ر بهای والدگری والدین هبراه با رفتار پرتاشگرانه پژوهشیی روی شییوه

رفتیارهیای کودک بیه این نتیجیه رسیییییدنید که والدگری منفی با رفتار 

یافتگی رفتار کودک و ااکار به نبایش پرتاشیییگرانه باود ودم سیییازش

نبود در کودکی رفتییار مطلوب، هبراه اسییییت و هبین رفتییارهییای برون

کننیده مشیییکلیات در روابـ با هبسیییالان، تانواده، و اتتلالات بینیپیش

نواوانی اسییت. در هبین راسییتا کالو ، کانتنبکرآ و آنانت رفتاری در 

های مثکت مادر با شیییوه والدگری ب در پژوهشییی نشییان دادند پاسیی 00)

ابتدارگرا به احسیاسات منفی کودکان، باود کاهش مشکلات رفتاری و 

ب نیز در 03شیییود. پاتنیک و هبکاران )ییافتگی آنهیا میافزایش سیییازش

گری مادران به این یافته رسیدند مادرانی که با بررسیی بر روی شیوه والد

کودکیانشیییان روابـ گرم و صیییبیبانه دارند و نسیییکت به فرزندان تود 

ورش افتگی بیشیییتر پریگو و متعهد هسیییتند، کودکانی با سیییازشپاسییی 

د. دهندهند و فرزندشییان مشییکلات رفتاری تهاابی کبتری نشییان میمی

پییذیرش مییادر -طب طردب نشییییان داد سییی04مطییالعییات اولی و آنییدر )

نبود و نبود و برونکننییده بوی مشیییکلییات رفتییاری درونبیینیپیییش

درباره رابطه  های بسیاریپژوهش تاکنون یافتگی کودکان اسیت.سیازش

نقش  مورد در اما شده انجام با مشکلات رفتاری کودکان والدگریشییوه

با  والدگری رابطه بین شییییوه افتگی کودکان، دریگری سیییازشمیانجی

ای انجام نشییده اسییت. بدین ترتیب با ت.اه به مشییکلات رفتاری، مطالعه

تاری رف بینی مشکلاتپیشپژوهش حاضیر با هدف اهبیت این موضیو ، 

افتگی یسازشگری با میانجی والدگری مادرانهای شیوه پایهکودکان بر 

 1پژوهش در شکل  پيشنهادی فرضی مدلکودک انجام شده است که 

است.ترسيم شده 

 



 محبدکاظم سلامت و هبکاران                                                                                                والدگری مادرانهای شیوهبر اساس  رفتاری کودکان بینی مشکلاتپیش 

073 

ره 
دو
ک، 

ود
 ک
ان
رو
ت 

لام
 س
مه
لنا
ص
ف

6
ره 
با
 ش
،

3
یز 
پای
 ،

13
98

 

 

 
 روش 

این پژوهش بر اسییاس روش کنندگان: شرررکت و پژوهش الف( طرح

  -هبکسیییتگی  -ها، به صیییورت توصییییفیآوری دادهدانجام و شییییوه گر

به ر والدگری ماد هایشیییوه .پیبایشیی و به طور دبیق تحلیل مسیییر اسییت

 متییر ونوانکودک بییه یییافتگیسییییازشبین، و پیش زابرونونوان متییر 

امعه ا اسیییت. و متییر ملاک زامتییر درون ،رفتاری مشییکلاتمیانجی، و 

دبسییتانی مرکز پیش 029آموزان آماری این پژوهش شییامل تبامی دانش

شییهر زنجان در منطقه یک و دو آموزش و پرورش شییهر زنجان در سییا  

نفر  0688نفر دتتر و  0021نفرا  4889اد بود )تعیید 1396-97تحصییییلی 

نفر در نیاحیه یک  1538نفر در نیاحییه دو و  3051پسیییرب. از این تعیداد 

 ب یعنی05کلاین ) باوده اساس بر آماری نبونه مشییو  به تحصیل بودند.

 شد. گرفته ن ر در نفر 462مؤلفه، 03نفر برای هر مؤلفه و در مجبو   02

صیییورت مرکز به 11مرکز و از ناحیه دو،  7بر این اسیییاس از ناحیه یک، 

دبسیییتیانی برای پژوهش انتخاب مرکز پیش 18تصیییادفی، و در مجبو  

ای از ای چندمرحلهگیری توشهشدند. در نهایت با استفاده از روش نبونه

دبسیییتیانی، ییک کلیاس انتخاب و تبامی کودکان آن مرکز پیش 18هر 

 پایه پژوهش شامل به های ورودملاک ژوهش برار گرفتند.کلاس مورد پ

 و ها،پرسشنامه تکبیل برای هبکاری به دبستانیب، تبایلپیش) تحصیلی

 شامل های تروجملاک ها، بود.پرسشنامه تبامی سؤالات به گوییپاس 

 تکبیل ودم و شخصی دلایل به هابه بازگرداندن پرسیشینامه تبایل ودم

 های شیییوهدر مرحله بعد پرسییشیینامه بود. هاپرسییشیینامه هبه سییؤالات

 یافتگی کودک توسییـ مادر کودکان، و پرسییشیینامه، سییازشوالدگری

تکبیل  دبستانی برای تک تک کودکاناتتلا  رفتاری توسـ مربیان پیش

ها آماری به دلیل نابص بودن پرسشنامهنفر از نبونه 13شیدند و در نهایت 

                                                           
1. Baumrind Parenting style Inventory  

شناتتی از کل نبونه نشان داد که های ابعیتکنار گذاشیته شیدند. داده

پسر بودند که از این تعداد  056دتتر و 191نفری پژوهش،  447از نبونه 

 1391نفر آنها متولد سییا   308و  1392ها متولد سییا  نفر آزمودنی 119

  .بودند.

 ب( ابزار

برای  ب7319)این پرسشنامه را دیانا بامریند  :1والدگری پرسشنامه شیوهب 1

 گیرانه، مستکدانه، و مقتدرانه تدوین کردهسهل والدگری سنجش سه شیوه

 که شامل به فارسی برگردانده استب این ابزار را 1381پور )اسیت. حسین

گویه  12وکارت آن به شیوه مستکدانه،  12گویه سوم شخص است که  32

گیرانه سیییهل وکیارت دیگر آن بیه شییییوه 12آن بیه روش مقتیدرانیه، و 

 گذاریشییود و نبرهتتصییا  دارد. این ابزار توسییـ والدین تکبیل میا

ات آوری نبرای لیکرت بوده و با ابعآزمون بر اسییاس طیف پنج گزینه

 والدگریبرای هر شیوه 42تا  2وکارات مربوا به هر شیوه، یک نبره بین 

آید. نبرات بیشییتر در هرکدام از ابعاد، نشییانگر شیییوه بالب به دسییت می

ب انجام 1374آن فرد است. در پژوهشی که توسـ اسفندیاری ) گریوالد

ای از مادران ابعیت مورد مطالعه به شیوه شد اوتکار آزمون بر روی نبونه

، 69/2رانه گیسییهل ترتیب برای شیییوهبازآزمایی و با فاصییله یک هفته به

روایی گزارش شده است و  73/2، و شیوه مقتدرانه 77/2شییوه مسیتکدانه 

شییناسییی و ن ران رواناحبصیینفر از  12ـتوسیینیز توایی پرسییشیینامه مح

ب. در پژوهش حاضر اوتکار 06ه است )پزشیکی مورد تأیید برار گرفتروان

، و 86/2 یاستکداد، 79/2 رانهیگسهل هایمقیاسدست آمده برای تردهبه

 است.  80/2 مقتدارنه

رفتاری  مشکلات گیریاندازه برای :0آتنکاخ رفتاریپرسشنامه اتتلا   ب0

 تجربه بر مکتنی سنجش ن ام لیسیت رفتار کودکچک در این مطالعه از

2. Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) 

 : مدل فرضی پیشنهادی پژوهش1شکل 
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 این ب اسیییتفاده شییید.0221) 1معلم آتنکاخ گزارشنسیییخیه  -آتنکیاخ

 /اضیییطراب شیییامل مقیاسترده 8 و وکارت 113 دارای پرسیییشییینامه

 شییکایات ،سییؤا ب 8افسییردگی ) گیری/گوشییه ،سییؤا ب 16افسییردگی )

 12تفکر ) مشکلات ،سؤا ب 11ااتباوی ) مشکلات ،سیؤا ب 8) اسیبانی

 رفتار ،سؤا ب 10شکنی )بانون رفتار ،سؤا ب 06تواه ) مشکلات ،سؤا ب

های باز اسیت که سوا  سیؤا ب، و دو سیوا  باز پاسی  02پرتاشیگرانه )

 اساس بر پرسیشینامه وکارات این از هرکدام پاسی ، تحلیل نشیده اسیت.

 ماه 0 حدابل رفتارهای بر تأکید لیکرت، با ایدراه 3 مقیاس ییک

 از معلم گزارش تام نسخه نبره شود.می معلم تکبیل وسییلهبه گذشیته

 از محاسکه پس آید.می به دست مقیاسترده هر در سؤالات طریق ابع

 به راهنبا دفترچه در نبره که تکدیل ادو  به مرااعه با و تام هاینبره

 برای و را استخراج Tهای نبره توانمی شده،مشخص هامقیاس تفکیک

 تام نبرات تکدیلی کرد که در وابع شیییکل ترسییییم نیبرتی فرد هر

 دامنه دهنده، نشییان69 از بیشییتر Tترده مقیاس نبره  هر برای هسییتند.

 Tنبره  مرزی، و دامنه دهندهنشییان 69 تا 65 بین مقیاس T نبره بالینی،

ضیییریب کلی اوتکار این آزمون با اسیییت.  نرما  دامنه مکین 65 از کبتر

 94/2و با اسیییتفاده از اوتکار بازآزمایی  97/2کرونکاخ  آلفای اسیییتفاده از

ت گیری مشکلاگزارش شده است. اوتکار و روایی این آزمون برای اندازه

سییا ، مطلوب ارزیابی شییده اسییت  18تا  6رفتاری کودکان و نواوانان 

 نکاخکرو یآلفا روش به دست آمدهب. در پژوهش حاضر نیز، اوتکار به07)

 81/2 مقیاس اوتکار کل یبرا ، و80/2 تا 69/2 از هیااسییمقترده یبرا

 دست آمده است.به

یافتگی : برای سیینجش سییازش0یافتگی کودکپرسییشیینامه سییازش ب4 

 1377کودکان دتانچی که در سا  یافتگیکودک از پرسیشینامه سیازش

ای )هیچ وبت، به ندرت، گاهی چهارگزینهسوا   37ساتته شده و دارای 

اوبات، و بیشیییتر اوباتب اسیییت، اسیییتفاده شیییده اسیییت . مادران یکی از 

کنند. هایی که با رفتار فرزندشیان بیشتر مطابقت دارد را انتخاب میگزینه

ها تعلق بگیرد و حدابل و حداکثر تواند به هر یک از سوا می 3تا  2نبره 

تواند باشد. لازم به نکر است که نبره می 111تا  2نبره کسیب شیده بین 

هرچه کودک نبره بالاتری در این پرسییشیینامه کسییب کند دارای سییطب 

به من ور بررسیییی  ب1377)ی چدتانیافتگی بالاتری تواهد بود. سیییازش

، اوتکار این تست را با 81/2 را روایی این پرسشنامه، ضریب روایی ملاکی

، و بیا اسیییتفیاده از آلفای 79/2عیاد  کردن ماسیییتفیاده از روش دو نیبیه

 ب. در پژوهش حاضر اوتکار08گزارش کرده است ) 70/2کرونکاخ، معاد  

 دست آمده است.برای این پرسشنامه به 86/2

 کبیته لازم از مجوزهای ابتدا نبونه افراد انتخاب اهتج( روش اجرا: 

 اهداف از بیان بعد و شییید گرفته پرورش و آموزش اتلابی و ولبی

رویایت ملاح ات اتلابی، از والدین کودکان و مربیان مراکز  پژوهش و

دبسییتانی برای حضییور در پژوهش، با ارایه اطلاوات کافی در مورد پیش

زمودنی در تکبیییل آ نییامچگونگی انجییام پژوهش، وییدم نیییاز بییه نکر 

آمده، دستهبخشی اهت محرمانه ماندن اطلاوات بها، اطبینانپرسیشنامه

،کسب هر مرحله از انجام پژوهش در هاآزمودنیبرای  صرافان امکانو 

 های شیییوهسیی س از مادران تواسییته شییدکه پرسییشیینامه رضییایت شیید.

یافتگی کودک را تکبیل کنند و هبچنین از مربیان و سیییازش والدگری

مشکلات رفتاری نسخه معلم را برای هبه کودکان  نیز تقاضا شد پرسشنامه

ی آمده با ضییریب هبکسییتگدسییتهای بهدادهنبونه تکبیل کنند. در پایان 

 Lisrel8.88و  SPSSپیرسیییون و تحلییل مسییییر بییا کییاربرد نرم افزار 

 اند.بررسی و تحلیل شده

 هایافته
، والییدگری هییایهییای شییییوههییای توصییییفی متییرویژگی 1در اییدو  

یافتگی و مشیییکلات رفتاری کودکان شیییامل میانگین، انحراف سیییازش

 استاندارد، چولگی و کشیدگی متییرهای پژوهش آورده شده است.

 
 

 

 

 

                                                           
1. Teacher Report form Achenbach & Rescola (TRF) 2. Child adjustment Inventory  
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 پژوهش متغیرهای توصیفی : نتایج1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 38/2 -13/2 95/6 35/31 شیوه ابتدارگرا

 30/2 -29/2 85/3 58/03 گیرشیوه آسان

 35/2 -27/2 95/7 90/09 شیوه استکدادی

 39/2 -29/2 65/15 94/75 یافتگیسازش

 41/2 -29/2 24/38 48/31 مشکلات رفتاری

 

 مطلق بدر وباشییید  نرما  باید متییرها توزیع ولی، یابیمد  در

ب. 05باشد ) بیشتر 12 و 3 از نکاید ترتیب به کشییدگی متییرها و چولگی

 کبتر متییرها تبامی و کشیدگی چولگی مطلق بدر 1 ادو  به تواه با

 یعنی ولی یابیمد  فرض پیش شییدهاسییت، بنابراین مطرش از مقادیر

 از تحلیل حاضییر، بکل مطالعه در .اسییت بربرارمتییری تک بودن نرما 

 و چندمتییری، متییری، بهنجارییک بهنجاری هیایمفروضیییه هیاداده

 مربوا نتایج 0در ادو   این، ولاوه برشید.  تأیید و پرت، آزمون مقادیر

 تطی هایمفروضه که دهدنشیان می متییرها بین مشیترک پراکندگی به

 است. شده روایتچندگانه  تطیهم ودم و بودن

 

 همبستگی متغیرهای اصلی پژوهش : ماتریس 2جدول 

 5 4 3 2 1 متغیر

     1 ابتدارگرا

    1 -15/2** گیرآسان

   1 -35/2** -47/2** استکدادی

  1 -07/2** -15/2** 04/2** یافتگیسازش

 1 -34/2** 08/2** 0/2 -01/2** مشکلات رفتاری

   21/2> **P 

رابطه بین مشییکلات رفتاری کودکان با شیییوه  0طکق اطلاوات ادو  

دست به 08/2ابتدارگرا  والدگریو با شییوه  -01/2اسیتکدادی  والدگری

دار اسیییت. رابطه معنی 21/2آمده اسیییت که هر سیییه در سیییطب کبتر از 

 والدگری، با شیییوه -07/2اسییتکدادی  والدگرییافتگی با شیییوه سییازش

دست آمده است به -15/2گیر آسان والدگری، و با شیوه 04/2ابتدارگرا 

هبچنین رابطه سازش دار است.معنی 21/2که هر سیه در سیطب کبتر از 

دار به دبستانی نیز منفی معنییافتگی با مشکلات رفتاری در کودکان پیش

 است. دست آمدهبه -34/2مقدار 

 و پژوهش ن ری الگوی آزمون برای احتبا  بیشیییینه روش از 

 روش این از استفاده. شد استفاده شده گردآوری هایداده با آن برازش

 برای پژوهش در این اسیییت. متییرها چندمتییره بودن نرما  نییازمند

 شییده اسییتاندارد کشیییدگی ضییریب از چندمتییره بودن نرما  بررسییی

                                                           
1 .Mardia’s normalized multivariate kurtosis value 

2 . Root Mean Square Error of Approximation 

3. Goodness of fit index 

 که آمد دستبه 63/4 حاضر پژوهش در ودد این شید. اسیتفاده 1مردیا

 است. شده محاسکه p(p+2)فرمو  طریق از که اسیت 35 کبتر از ودد

 در که شده مشیاهده متییرهای تعداد با اسیت مسیاوی p فرمو  این در

 ب.09است ) 5 پژوهش این

 و اشییتراب گیفن، که هاییصشییات از مد  برازش بررسییی برای

 انیید اسیییتفییاده شیییید: بییدین ترتیییب مقییادیرمطرش کرده ب32) بودرلو

 بابل 3 از کبتر ب که مقادیرX2/df) آزادی دراه تی بر هایشییاتص

 تقریییب تطییای مربعییات پییذیرش اسیییتا شیییاتص مجییذور میییانگین

(0RMSEAمناسییب الگوی برازش نشییانگر 6/2 از بیشییتر مقادیر که ب 

 برازندگیب و شیییاتص 3CFIهای نیکویی برازش )هسیییتندا شیییاتص

 مناسییب برازش نشییانگر 9/2 از بیشییتر مقادیر که ب4CFIای )مقایسییه

 کهب 5AGFI) یافته تعدیل برازش نیکویی هسیییتندا شیییاتص الگوی

4. Comparative fit index 

5. Adjusted Goodness of Fit Index 
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ب 1PNFI) ایجاز برازش هستندا و شاتص بکو  بابل 8/2از  بیشتر مقادیر

 3هستند. در ادو   مناسب الگوی برازش نشانگر 6/2 از بیشتر مقادیر که

اند که هبگی در وضعیت مطلوب برار دارند شدهها گزارش این شاتص

 د.گیری کرتوان مطلوبیت برازش کلی مد  ساتتاری را نتیجهو می
 برازندگی هایشاخص : 3 جدول

X2/df RMSEA GFI CFI AGFI PNFI 

0/0 28/2 96/2 99/2 96/2 98/2 

 آسییانگیر از مد  اولیه به دلیلبا انجام تحلیل مسیییر، شیییوه والدگری 

 4 ادو  داری و طی فرایند اصیییلاش از مد  حذف شییید. درودم معنی

 متییرها گزارش شده تکیین واریانس و کل، غیرمسیتقیم، مسیتقیم، اثرات

 .است شده

 

 
 متغیرها شده تبیین واریانس و کل غیرمستقیم، مستقیم، : اثرات4 جدول

 واریانس تبیین شده اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم متغیر

 18/2    مشکلات رفتاریبه روی 

   - -19/2** یافتگی کودکسازش

  41/2** 41/2** - والدگری استکدادی

  -08/2** -08/2** - والدگری ابتدارگرا

 8/2    یافتگیسازشبه روی 

  -16/2** - -16/2** والدگری استکدادی

  29/2** - 29/2** والدگری ابتدارگرا

21/2> **P

لات مشک روی یافتگی کودکسازش مستقیم اثر 4 ادو  به تواه با

 مسییتقیم اثر اسییتا دارمعنی و منفی 2/ 21 سییطب درب -19/2) رفتاری

 2/ 21 سیطب در ب-61/0)یافتگی کودک سییازش بر والدگری اسیتکدادی

 رب والدگری ابتدارگرا مسیییتقیمتا و هبچنین اثر اسییی دارمعنی و منفی

 ت.اس دارمعنی و مثکت 2/ 21 سطب در که ب00/0)یافتگی کودک سازش

ب بر 41/2والدگری اسیییتکدادی ) مسیییتقیم غیر اثر 4 ادو  مطابق 

 غیر اثر ، و هبچنیندارمعنی و مثکت 2/ 21 سییطب درمشییکلات رفتاری 

 2/ 21 سطب درب بر مشکلات رفتاری -82/0والدگری ابتدارگرا ) مستقیم

یافتگی سازش قیطر از اثرات نیا نکهیا به تواه با ت.اس دارمعنی و منفی

 هک گرفت نتیجه توانمی شیییود،می وارد بر مشیییکلات رفتاری کودک

 و والدگری اسیتکدادی ارتکاا در ایواسیطه نقشیافتگی کودک سیازش

 0 شییکل در. دارد مشییکلات رفتاری کودک بامادر  والدگری ابتدارگرا

 لشک نیا به تواه با. است شده اراله حاضر پژوهش شیده آزمون الگوی

 تکیین را مشییکلات رفتاری کودک انسیوار از درصیید 18 یافتگیسییازش

 تیییرات از درصییید 8 نیز والدگریهای شییییوه مختلف ابعاد. کنیدمی

 کند.می بینی پیش را یافتگیسازش

 

 
 

                                                           
1. Parsimony fit index 

 

 ضریب برآوردی مدل ساختاری پژوهش )برآورد استاندارد(: 2شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

رفتاری کودکان بر اسییاس  بینی مشییکلاتپیش هدفپژوهش حاضییر با 

نجام ا کودکیافتگی سییازشگری با میانجی والدگری مادرانهای شیییوه

والدگری های شیوههای مؤلفه نشان داد پژوهشهای این شده است. یافته

به طور مستقیم بر مشکلات رفتاری کودکان تأثیر دارندا بدین معنا مادران 

 مشکلات رفتاری کودک تأثیر مثکت، و بر ابتدارگری شیوه والدگری که

مشییکلات رفتاری کودک تأثیر  بر گیراسییتکدای و آسییان شیییوه والدگری

های متعدد نتایج به دسییت آمده هبسییو با پژوهشب. P=21/2منفی دارد )

 والدگری مختلف را بر روی مشکلاتهای شیوهپیشین است که تأثیرات 

ب صیییحه 1962انید و بر ن ریه والدگری بامریند )رفتیاری بررسیییی کرده

ب. در مطیالعیات ادید در بررسیییی رابطه بین 13و  8، 4، 3)گیذاشیییتنید 

های رابطه، مرابکت، و ساتتار فهوالدگری و رفتارهای کودکان، روی مؤل

پذیری والدین و صییبیبت از وناصییر مؤلفه ب مسییلولیت0شییود )تاکید می

شییوند و مهارگری و محدودیت از وناصییر رابطه و مرابکت محسییوب می

آید که در شیوه والدگری مقتدر هر سه مؤلفه به شکل شبار میساتتار به

گیرد که منجر به پرورش مناسییب توسییـ والدین مورد اسییتفاده برار می

با ولی در شییییوه والدگری مسیییتکدانه مؤلفه 8شیییود )کودکان سیییالم می

سیاتتار و مرابکت، بالا و مؤلفه رابطه، پایین اسیت که مشکلات رفتاری را 

 مفروض مد  که ب. هبچنین نتایج پژوهش نشیییان داد9دهد )شیییکل می

ری الدگهای وشییییوه کودک در رابطه بینیافتگی سیییازش گریمیانجی

با P=21/2مشییکلات رفتاری کودک، برازش بابل بکولی دارد )مادران و 

 ی کودکیافتگبه بیان دیگر نتایج پژوهش حاضیر نشیان داد متییر سازش

های والدگری مادران و مشکلات رفتاری کودکان شیوه متییر دو پیوند در

 دبسیییتیانی، از نقش تفسییییری غیر بیابل انکاری برتوردار دارد. اینپیش

 دادند شیییوه والدگری نشییان که اسییت هاییپژوهش با هبسییو نتایج

لات مشیییک بر کودکیافتگی گری سیییازشمادران با میانجی ابتدارگری

یعنی سطوش بالای مرابکت ا ب16و 12، 7رفتاری کودک تأثیر مثکت دارد )

ینده یافتگی بالاتر کودک در آو رفتارهای مثکت والدینی منجر به سییازش

توان به این طریق این یافته را میب. 18شود )مشکلات رفتاری میو کاهش 

والدین مقتدر  ب،0227) مک کوبی و مارتینتکیین کرد کیه مطیابق ن ریه 

و در ارتکاا با کودک تود، میزان  دهی دارندبالایی در توبّع و پاس  نبره

ت باگیرند، به اسییتقلا  و تصییبیکار میبالایی را در تربیت بهصییبیبیت 

از فرزندان تود  ب، انت یارات معقولی6و  4گیذارنید )فرزنیدان احترام می

ب، و با 17دارند، بوانین انضیکاطی را به وضیوش برای آنها شرش می دهند )

ب. از ن ر 15کنند )شیییکل وقلانی و منطقی رفتار میاشیییتکاهات کودک به

نه اب این شییییوه ارتکاطی و تربیتی، محیـ امنی در ت 7ایتیک وهبکاران )

 اب شیییود کودک بتواند تود راکند که باود میبرای کودک فراهم می

محیطی منطکق کند و در نتیجه احتبالا امکان بروز مشکلات  متییر شیرایـ

 رسد. رفتاری در او به حدابل می

از من ر یادگیری ااتباوی، والدین مقتدر چون مدت زمان بیشتری با 

کردن محیـ گرم و پذیرنده در  گیذراننید، بیا فراهمبیا فرزنیدان تود می

های ااتباوی تانه، شییرایـ مسییاودی را برای رشیید و یادگیری مهارت

کودکییان را افزایش  یییافتگیسییییازشکننیید و میزان کودک فراهم می

یافتگی کودک هر چقدر باشد، ظاهراا یک با بنابراین سیازش7دهند )می

تواند یبین مهم سیییطب بهزیسیییتی کودک اسیییت و اگر بالا باشییید مپیش

بینی کرده و احتبا  بروز مشیییکلات سیییلیامیت رفتیاری کودک را پیش

 ب.31رفتاری را کاهش دهد )

 دادند نشان که است هاییپژوهشنتایج این مطالعه هبچنین هبسو با 

 کودکیافتگی گری سازشمادران با میانجیاسیتکدادی  شییوه والدگری

ب. این مطالعات 03و  02، 15مشکلات رفتاری کودک تأثیر منفی دارد ) بر

نشیییان دادنید سیییطوش پیایین مرابکیت و پذیرش هبراه با رفتارهای منفی 

کننده بینیشود که پیشتر کودک منجر مییافتگی پایینوالدینی به سازش

ب. در 04نبود کودکان اسیییت )نبود و برونبوی مشییکلات رفتاری درون

ب رفتار 1974مینوچین )هیا بیاید اشیییاره کرد مطابق ن ریه تکیین این ییافتیه

اوضای یک تانواده تابعی از رفتار سایر اوضاء تانواده )والدینب است و 

نایافتگی یکی از اوضیای تانواده )مخصیوصیاا فرزندانب، ناشی از سیازش

های درون آن تانواده سیییسییتممتبایز نکودن و مختل بودن مرزهای ترده

ب. 7ند )کیدا میاسیت که تروای آن به شکل مشکلات رفتاری، تجلی پ

ب والیدین مسیییتکد، در ارتکاا با کودک، 962مطیابق بیا ن رییه بیامرینید )

ی اگیرانهب، و رفتارهای انضکاطی سخت0طرفه )صبیبیت کم، ارتکاا یک

ب. این والدین پذیرای نیازها و امیا  کودکان نیسیییتند  5گیرند )کار میبه

 تیجه تنیدگی روانیب و انت یارات فراتر از سییین کودک دارند که در ن9)

ب والدین مستکد با 10ب. از ن ر لعا  )14کنند )مضاوفی به کودک وارد می

، گیرانه و تنکیهی با کودکصییبیبیت کم و رفتارهای انضییکاطی سییخت
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کنند و با اوبا  نیابسیییامیان را در تانواده پیاده می سیییاتتیار تیانوادگی

دهند. اهش مییافتگی را کتنیدگی روانی زیاد بر کودک، امکان سییازش

 دارند رفتارهای منفی والدین و ودمب اظهیار می17اسیییتون و هبکیاران )

 هدیدت فرزند را احسییاسییی امنیت بالقوه طور به گویی واطفی آنها،پاسیی 

افتگی نایآورد. تکعات سییازشیافتگی کودک را پایین میکرده و سییازش

 لیهو منفی احسیییاسیییات تودتن یبی و انفقد شیییکلتواند بهکودک می

نبود میانند پرتاشیییگری و در بیالیب مشیییکلیات رفتیاری برون دیگران

نبود ب و یا به شییکل مشییکلات رفتاری درون8سییتیزی ظاهر شییود )بانون

مانند اضطراب، افسردگی، و مشکلات فکری بروز کند که در این حالت 

 ینفم احساسات واشته د یسخت و سفت حد از شیب یبیتن تودکودک 

 ب.00) دهدیم سوق ودت سبت به را تود

های شییییوههای در مجبو  نتیایج این پژوهش نشیییان داد که مؤلفه 

تواند بر روی مشکلات رفتاری کودکان تأثیر بگذارد می مادرانوالدگری 

ت و مشییکلا مادرانوالدگری های شیییوهیافتگی کودکان، بین و سییازش

 والدگریهای شییییوهگری داردا بنابراین آموزش رفتیاری، نقش میانجی

در بالب  مادرانهای پیش از ازدواج و به صیییحیب به زواین در مشیییاوره

هییای آموزش تییانواده در هیای پیش از بییارداری و نهییایتیاا دوره آموزش

تواند باود یافتگی کودکان، میمدارس، هبزمان با اهتبام برای سیییازش

 یاپرسشنامه ابزارهای از استفاده کاهش مشکلات رفتاری کودکان شود.

ها، و لحاظ آزمودنی تفکیک انسیییت ودم وابعی، رفتار مطالعه اای به

های این پژوهش اسیییت که مطالعات نکردن نقش پیدر، ازء محیدویت

و  توانند به دبتشناتتی این مطالعه میهای روشبعدی با رفع محدودیت

 دست آمده بیفزایند.دهی نتایج بهتعبیم

از رسیییاله دکترای آبای محبدکاظم این پژوهش برگرفته و قدرانی:  رتشررک

شیناسیی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر زنجان با سیلامت در رشیته روان

نکراله مروتی و دکتر سیروس  راهنبایی دکتر مسعود حجازی و مشاورت دکتر

است. هبچنین مجوز اارای آن برای  13802720961221 ایزدپناه با کد شناسه

نییامییه  ش و پرورش اسیییتییان زنجییان بییا شیییبییارهافراد نبونییه از سیییوی آموز

وسیییله از مسییلولین صییادر شییده اسییت. بدین 32/1/97مورخ  65/1673/5722

دبسیییتییانی و والیدین کودکیانی کیه در آموزش و پرورش و مربییان مراکز پیش

 شود.اارای این طرش ما را یاری کردند تشکر و بدردانی می

گونه تضییاد منافعی نداشییته چشییود این پژوهش هییادآوری می تضرراد مناف :

 است.
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