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 بر اساسدران ی مافرزند پروری هاوهیشتدوین مدل ساختاری 

ی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان دلبستگی هاسبک

 یهااختالل مبتالبهمادران با فرزندان عادی و 

 اجبار-اضطراب جدایی و وسواس 

 5نورعلی فرخی،1احمد برجعلی، 0حسین اسکندری، 2فرامرز سهرابی، 1سودابه میرصادقی

 11/11/0031تاریخ پذیرش:  01/10/0031تاریخ دریافت: 

 چکیده
ی هاسبکی مادران مبتنی بر پرورفرزندی هاوهیشهدف از انجام پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری 

اب ی اضطرهااختالل به مبتالی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و دلبستگ

آماری از  ینی است. جامعۀبپیش -. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگیاجبار بود -جدایی و وسواس

، و عادی OCDمبتال به اختالل های اضطراب جدایی،سه گروه مادران، دارای کودک مبتال به اختالل

منطقه یک شهر تهران تشکیل شده است. در پژوهش حاضر از روش  کننده به مراکز مشاورۀمراجعه

. ابزارهای پژوهش شامل ه( بودنفر برای هر گرو 051ر )نف 051ی در دسترس و حجم نمونه ریگنمونه

الی )فینی و (، روابط موضوعی بل، دلبستگی بزرگسPSDQهای فرزندپروری )های ابعاد و سبکپرسشنامه

ها از ها برای پرسشنامه. روش تجزیه و تحلیل داده( بودSCIDبالینی ساختاریافته ) ( و مصاحبۀ0330نولر، 

ها یافته. بسته شدبه کار  ( SEM) یمدل معادالت ساختاراز   هامون فرضیهزتحلیل عاملی تأییدی و برای آ
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برای تمام متغیرهای  دهد،که کیفیت ساختاری مدل را نشان می CV-redهای نشان داد که که شاخص

 دهندۀنیز نشان AVE. همچنین مقادیر استکیفیت مناسب مدل  دهندۀمثبت شده است که نشانوابسته 

بدست آمده است که با توجه به  131/1نیز  GOF. شاخص استی مدل هاخوب سازه روایی تشخیصی

و مدل  استدهد قدرت پیش بینی کلی مدل ساختاری زیاد نشان می (2113مالک وتزلو و همکاران )

 بینی متغیرهای مکنون درون زا موفق بوده است.آزمون شده در پیش

یفیت روابط موضوعی، ی، کدلبستگی هاسبکی، پرورفرزندی هاوهیش واژگان کلیدی:

 اجبار -ی اضطراب جدایی، وسواسهااختالل

 مقدمه 

 لیبه دلپیرو فراخوان برای ارتقای بهزیستی روانی و هیجانی در میان کودکان و نوجوانان 

ی کودکان و نوجوانان همزمان با پیشرفت در اقتصاد و شناختروانشمار فزاینده مشکالت 

موشکافی در عواملی که بر اضطراب  ،(0331، 0یتندرستی فیزیکی در جوامع )فموبون

دارای اهمیت فراوان باشد.  تواندیم گذاردیمکودکان و نوجوانان و نیز بر فرایند آن اثر 

بسیار مهمی است که بر رشد فرد در دوران  ۀمؤلفی پرورفرزنداست،  شدهمشخصچنانکه 

شناختی، هیجانی و اجتماعی زیستی،  ازلحاظکودکی و نوجوانی که دوران تنظیم و انطباق 

، 0، ولفرات، همپل، و مایلز2100 ؛2)پاریس، آریندل، و ایزمان شودیمواقع  مؤثراست 

 (. 0332، 0شیف، سولبرگ، و زاریزاکی -هافمن، لوی ؛2013

پروری را چگونگی ترجیحات یک فرد برای د( سبک فرزن2100و  2112) 5استرنبرگ

پروری مترادف . وی معتقد است که سبک فرزنداست توصیف پرورش فرزند معرفی کرده

در این حوزه محسوب  هاییتوانای ریکارگبهی هاروشبا توانایی نیست بلکه 

ی زیادی وجود هاراهجامعه  که برای ادارۀ طورهمان( معتقد است 2100)1.زانگشوندیم

                                           

1. Fombonne, E. 

2. Perris,A. Arindell,,J & Eisemann, P. 

3. Wolfradt, B. Hempel, S & Miles, M. 

4. Hoffman, A. Levy-Shiff, R. Sohlberg, S & Zarizki, J. 

5. Sternberg, R. 

6. Zaang, R. 
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جود دارد و این ی زیادی وهاراهفرزندان ما هم  ی روزانۀهاتیفعالدارد، اداره یا مدیریت 

در این حوزه را سبک  هاییتوانای ریکارگبهیا  هاتیفعالی متفاوت اداره کردن هاراه

پروری روش رجحان یافته یا غالب والدین در ی فرزندهاسبک پروری نامید.فرزند

والدین در چارچوب یک سبک  .در تربیت فرزند هستند شانیهاییتوانای ریکارگبه

و  هاتیموقعی فرزند پروری خود را با هاسبکتند بلکه قادرند محسوس و گرفتار نیس

پروری در بین آدمیان ( سبک فرزند2113) 0از نگاه جونز تکالیف مختلف تغییر دهند.

ی فرزند پروری هاسبک( 0،2100، به نقل از اندرلیپ0312) 2متفاوت است. از نگاه بامریند

 تفاوتیبدر آن والدین از رفتار سرد و  استبدادی است که دستۀ اول شیوۀ :انددستهسه 

و از کودک انتظار مسئولیت دارند.  اندقائلارزش  چرا و چونیببرخوردارند، برای اطاعت 

، نوسان خلقی و پرخاشگری نشان شوندیمی مضطرب سادگبهکودکان والدین مستبد 

هل گیرانه است که س ی ارتباطی ضعیفی دارند. دستۀ دوم شیوۀهامهارت معموالًو  دهندیم

فرزندان والدین  کنندیمی یا کنترل اجتناب ریگسخت هرگونهدر آن والدین از اعمال 

 دستۀ سوم شیوۀ (.0010) برهمند،  دهندیمگیر هر کاری را هر وقت بخواهند انجام سهل

کراتیک یا مقتدرانه است که در آن والدین نسبت به کودکان خود نگران و حساس ودم

،  کنندیمافزایش مسئولیت را تشویق  کهنیاهمچنین عالوه بر  هاآن هستند ولی

که ممکن  طورهمان. کنندیمرا اعمال  هاآنو  نندیبیمی قاطعی را تدارک هاتیمحدود

 هاآن. ابندییماست انتظار داشته باشید کودکان به بهترین وجه زیر نظر این والدین پرورش 

،  0333و دیگران ،  0از پیشرفت باالیی برخوردارند ) هافمنو مستقل هستند و  خودبهیمتک

 (.0023به نقل از خرازی، 

ی بستگدلیک رابط میان  عنوانبهی فرزند پروری هاوهیشکه  دهندیمنشان  هاژوهشپ

(. انسجام و ثبات در الگوهای 2111، 5)هر کنندیمی فرزند عمل امقابلهی هاییتواناو 

                                           

1. Jonss, D.                    

2. Baumrind, D.              

3. Anderlip, S. 

4. Hoffman M, A. 

5. Herr C, R. 
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(، و 0330، 0)بامریند کنندیمرا مهیا  لبستگیداجازه تداوم در  هکنندمراقبتی ارابطه

( 2105) 2کارتی و تیلور. مکگذاردیمیک کل اثر  عنوانبهبر واحد خانواده  رونیازا

والدین، رفتار  لبستگیدتوسط مدل  گرفتهشکلدهی، گزارش کردند که کیفیت مراقبت

( دریافتند 2110) 0وبجی، مورسیون، و شیور. اکندیموالدین نسبت به فرزندشان را هدایت 

واقع  مؤثرکه این امر در ایجاد یا پیشگیری مشکالت رفتاری و هیجانی در نسل بعدی 

 ی و شیوۀبستگدلالزم باشد که الگوی  بساچهنیازهای نوزاد  مؤثرتر نیتأم منظوربه. شودیم

به دست فراموشی سپرده  توسط والدین شوندیمی که در ابتدای کودکی تجربه پرورفرزند

ی را بستگدل( 2111) 1(. بر همین اساس ویس2112، 5، کراس، و سانشاینسیپورو) 0شوند

های اساسی و مهم، توسط یک کودک با والد دانسته که در جنبه "پیوند"ایجاد  عنوانبه

 داند.شود، میخود ایجاد می "مراقب اصلی"ی است که در کودکان نسبت به بستگدمشابه 

است  3دوسوگرا -، مضطرب1، اجتنابی2دارای سه سبک ایمن لبستگیداز نگاه ویس 

 لبستگید. به این طریق، نوع رگذارندیتأث( که بر سطح روابط موضوعی 2110، 01)سیمپسون

ی به سوو در دیگر  00یی،  انحراف اجتماعی یا رفتار بزهکارانهجوخطرممکن است منجر به 

ی( منجر شود موضوعتعامل با دیگران )کیفیت بهینه روابط  اجتماعی و فردی و روابط بهینۀ

یراثی است که از والدین و (.کیفیت روابط موضوعی م2100، 02گرینبرگهوپریچ و )

 ۀ ندیآارتباطات اجتماعی  ۀدر توسعکه این میراث سهمی باال  آوردیمدست خانوادۀ خود به

 ءاعضا فرد با ۀرابط  رسدیمدر تشریح روابط موضوعی  باید گفت به نظر . فرد دارد

                                           

1. Baumrind  

2. McCarthy, P & Taylor, A. 

3. Obegi, J. H, Morrison, L & Shaver, R. 

4. Un-learned  

5. Purvis, L. Cross, F & Sunshine, Y. 

6. Wiss, P. 

7. secure style 

8. avoidance style 

9. Anxious-Ambivalent style 

10. Simepson, J. 

11. criminal Behavior  

12. Huprich, S. K., & Greenberg, R. P. 
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روابط  نیگذارترریتأث و روابط، پایاترین نیتراز موضوعات اصلی زندگی، مهمخانواده 

روابط موضوعی معموالً به  .هاستمتأثر از آن فردکه روابط دیگر  باشدیمشخص زندگی 

آنچه سوژه با آن  معنای معنای روابط شخصی است و موضوع اصطالحی تخصصی است به

 ۀابط موضوعی غالباً به روابط اولیمباحث مرتبط با رو(. 2100، 0) سنت کلر  ر ارتباط استد

 کهیطوربهمربوط بوده  دنیای درونی کودک یریگکودک و مادر و چگونگی شکل

گیرند. بنابراین کیفیت روابط شکل میاین روابط  ریفرد بزرگسال تحت تأث یندۀروابط آ

فرزند و والد  لبستگیدیعنی خود ) واقعیت( و نوع سبک  اساسی ۀمؤلفموضوعی  بر دو 

 دارد.  دیتأک

الگوهایی از  ( معتقد است انتقال بین نسلی دلبستگی،0311یید این موضوع بالبی)درتأ

 بخشدیمی را استمرار شناختروان، طرد و تحول مؤثر، تنظیمات هیجانی 2همسویی والدینی

توسط والدینی  غالباً اندندادهایمنی را شکل ی اهلبستگید(. کودکانی که 2111)هر، 

(، و 2110، 0هال-)بینگ اندافتهیپرورشنیز به همان شیوه  هاآنکه والدین  ابندییمپرورش 

ی سالبزرگخواهد بود. ادراکات  روندهشیپکودک -منفی تعامل والد بدین ترتیب چرخۀ

ماعی و نزدیکی در روابط در دوران کودکی، بر تنظیم با محیط اجت لبستگیداز تجارب 

اثرات طول عمری بر روابط  تواندیمکودک -تعامالت والد. گذارندیمچشمگیری  ریتأث

به والدین در دوران کودکی ممکن است منجر به  لبستگیدآتی فرد داشته باشند. فقر 

(. وقتی 2111، 0شود )هامیلتون گسالیبزرروابط آشفته و منفصل با فرزندان در دوران 

، اتصاالت هیجانی، رفتار و تجارب دوران کودکی رسندیم گسالیبزران به دوران فرزند

لبستگی، رفتارهای د برطبق نظریۀ. تعمیم یابد هاآنممکن است نسبت به فرزندان  هاآن

والدین ممکن است منجر شود که کودک احساس کند جهان ناامن  منفی و طردکنندۀ

 .اگیر عدم امنیت دچار هراس و دلهره گردداست؛ کودک ممکن است به دلیل احساس فر

                                           

1. Sentckeler, M. 

2. parental attunement 

3. Byng-Hall, J. 

4. Hamilton, C. E. 
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ناایمن ممکن است کودک را نسبت به  لبستگید( بیان کرده است که 0311بالبی )

سازد.  ریپذبیآسی ناسازگار شخصیت هاسبکو  گسالیبزری روانی هایشناسبیآس

را ی را شکل دهند ممکن است خود اعتمادقابلروابط  انداموختهینکه هرگز  گساالنیبزر

باثباتی میان  رابطۀ حالنیدرعدر معرض خطر ابتال به افسردگی و اضطراب بیابند. 

-است )کیم شدهگزارشوسواس فرزندان  ی ضعیف والدینی و اضطراب وریوندپذیپ

 (. 2100، 2؛ ولفرات، همپل، و مایلز2110، 0کوهن، موفیت، کاسپی، و تیلور

 (، وایت  و2101) 0و الن (، سیدنی1021) 0های پیشین که توسط بلپژوهشاز دیگر سو 

ه این نتایج رسیدند که سبک فرزندپروری والدین با است ب شدهانجام( 2105) 5وین

و ارتباط مثبت با  اندتعاملیند کیفیت روابط موضوعی فرزندان با دیگران در فرزندان، با فرآ

خانواده دچار این موضوع زمانی که فرزندان  احتماالً(.2100یکدیگر دارد)اندرلیپ،

اختالالتی که از اوایل  .کندیمی باشند بیشتر نمود پیدا شناختروانو اختالالت  هاینابهنجار

و  1به  اختالل اضطراب جدایی توانیم هاآن ازجملهکودکی با فرزند همراه بوده است که 

 هایاختالل طبقۀ اضطراب جدایی جزء اختالل .اشاره کرد 2وسواس فکری عملی کودکان

 نگرانی احساس یک است و منفی عاطفۀ دارای هیجان این شود.می گرا محسوبدرون

 با که اضطراب انواع از یکی گیرد.دربرمی دارد را بروز احتمال که خطری مورد در

 اضطراب باشد، اختالل اضطرابی هایاختالل معرف تواندمی کودکی در دوران شروع

ویژگی این اختالل ظاهر شدن اضطراب . (0031است)عبد خدایی و صادقی،  جدایی

. دارد ها دلبستگیدی است که کودک به آنازحد به هنگام جدایی از خانه و یا افرابیش

ی نزدیک است، بروز که جدایجدایی و یا هنگامی این واکنش اضطرابی درست در لحظۀ

                                           

1. Kim-Cohen, J. Moffitt, T. Caspi, A & Taylor, A. 

2. Wolfradt, B. Hempel, S & Miles, M. 

3. Bell, M. D. 

4. Sidney, R & Allen, M. 

5. Wayt, E. & Wein, J. A. 

6. Separation Anxiety Disorder 

7. Obsessive Compulsive Disorder 
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ز خانه امتناع ز خوابیدن دور ااین کودکان ا (.2113، 0پزشکی آمریکانماید)انجمن روانمی

چسبند و حتی در محیط به یکی از والدین خود می داًیوقتی در خانه هستند شد ،کنندمی

خواهند به مدرسه بروند و از روند. مشکالت این کودکان وقتی میجا همراه او میخانه همه

کند. این کودکان نگران هستند که در دور باشند، بیشتر نمود می یمحیط خانه چندساعت

مورد است و زمان و بی ازحدشیود والدینشان صدمه ببینند. در این اختالل، اضطراب بنب

 دهدها وابستگی دارد، روی میجدایی از خانه یا جدایی از افرادی که کودک به آن

ندازد و یتواند کودکان را از توان باضطراب جدایی، در حالت شدید می(. 2،2100کندال)

برنامه شود. این کودکان به علت های فوقیا فعالیت ها در مدرسهمانع شرکت آن

 گیرندهای مکرر در مورد انواع دردها، غالباً تحت معاینات جسمانی قرار میشکایت

اضطرابی آن  منشأاز دیگر سو  اختالل وسواس فکری عملی کودکان که . (0،2100)روی

در کودکان ی که از اختالل عبارت است دهدیموجه مشترک این دو اختالل را شکل 

که موجب  کندیرفتارهای خاصی بروز م وارشهیصورت تفکرات مزاحم و تکرار کلبه

کننده از خصوصیات اصلی انواع . افکار مزاحم و رخنهشودیبرانگیختگی و نگرانی آنان م

 یعملی هستند) قمر -مختلفی از اختالالت اضطرابی از جمله اختالل وسواس فکری

عملی افکار  –اختالل وسواس فکری  (.0030رود، لهیپور و پ یمحمد ،یی،رضایویگ

اضطرابی یا تشریفاتی است که شخص توانایی کنترل آن را ندارد. کودک وسواسی خود 

؛ فشار برای انجام دادن کارها، برای رسیدن به هدف، برای ندیبیفشار مرا از درون تحت

فکری او از خارج بر وی  یهانشها و تکه استرس کندیپیشرفت و موفقیت. او تصور م

. (0،2100) مرتننوع تفکر او عامل اصلی این فشارهاست کهی، درحالشوندیتحمیل م

 یعمل ای یفکر یعبارتند از وسواسها یعمل -یاختالل وسواس فکر ینشانگان اصل

اختالل عمده  ایآشکار  یشانیبه پر ایهستند  ریگبودن وقت دیشد لیکننده که به دلبرگشت

                                           

1. American Psychiatric Association(APA) 

2. Kendall, S. A. 

3. Roye, S. 

4. Merten, G. D. 
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 یاکنندهمزاحم و برگشت ریتصاو ایها  افکار، تکانه ،یفکر ی. وسواسهاشوندینجر مم

 یرفتارها ،یعمل یکه وسواسها یدر حال شوند؛یم جربههستند که ناخواسته و نامناسب ت

ملزم است آنها را در پاسخ به  کندیهستند که فرد احساس م یاعمال ذهن ایتکرار شونده 

اجرا  شوند،یکار بسته م بهت که سفت و سخ یعدبر طبق قوا ای یوسواس فکر

و 0( ادعای چورپیتا2112البته در پژوهشی بارلو) (.0035 ،یولواسان یکند)بشارت،طاهر

ی با کمبود کنترل کودک را مستعد پرورفرزندی هاوهیش( مبنی بر اینکه 0331)بارلو

اد ممکن است اضطراب، افر توجیه کرده است. در تجربۀ کنندیماضطراب و یا وسواس 

ی هاوهیشخود منجر به  فاصله بگیرند که این امر به نوبۀ ی کرده و از دیگرانریگکناره

ی طرد کننده یا ناروا نسبت به فرزندان خواهد شد )بوگلز، ون استن، موریس، و پرورفرزند

 (.2110، 2اسمولدرز

لبستگی دند یجویی و اکتشاف در فرآاد یک پایگاه امن که برای نزدیکیاز طرفی ایج

خود  ۀنوببهنیز  هانیاادغام آن است. که  وی کافی موضوع فکندرون الزم است نتیجۀ

و از طریق نماد والد دارد. یکپارچگی خویشتن  کنندهمراقبتبستگی به ادراک کودک از 

ی عاطفی با خاستگاه هاوارهطرحنیاز دارد، بلکه به  مؤثری شناختی هاوارهطرحبه  تنهانه

ی و رفتارهای روابط بستگدل، جهیدرنت. باشندیم)مراقبت( واقعی نیز نیازمند  تگیلبسد

ی فکندرونی دارند: بدون پوشانهمیکدیگر بانظری و هم در واقعیت  لحاظ ازموضوع هم 

ی کافی، ساختارهای روابط با دیگران لبستگد؛ بدون ماندیمعقیم  لبستگید، ءیش یکاف

نیز از روابط معین و  ساالنبزرگ. روابط موضوع در میان نندمایممهم )اشیا( ناکامل 

، همساالن و افتهیمیتعمی هایگریدوالدین،  ازجملهی مهم ستگبدلبا نمادهای  ریپذکیتفک

 حالنیدرعی برای ایجاد پیوند به اشیا نیاز دارد، ستگبدل. و گرچه شودیمتشکیل  هاکیشر

است که به صفات  شدهلیتشکفکنی موضوع فرا ازجملهی تحولی متعددی ندهایآفراز 

بین نسلی  ، چرخۀهاپژوهش .انجامدیمی نظیر استقالل، نزدیکی، گرمی و امنیت ارابطه

                                           

1. Chorpita, B. F., & Barlow, D. H. 

2. Bogels, S., van Oosten, A., Muris, P., & Smulders, D. 
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ی و ستگبدل( و ثبات سبک های 2111، 0ی )پاسولدپرورفرزندی و تگبسدلی هاسبک

. نداکرده( را مطرح 2101، 2کیفیت روابط موضوعی در طول زمان )شارف و بارثلومئو

فرینش تعامل سالم و مختل و آ یهاچرخه، افراد شانس شناسایی و شکستن وجودنیباا

 (.2101؛ پورویس، 2111ی خویش دارا هستند )هر، هاخانوادهی مربوطه را در پرورفرزند

ی و تگبسدلمیان تجارب کودکی از  به بررسی رابطۀ مندعالقهدر این مطالعه محقق 

ی مادران و اثرات آن بر فرزندان پرورفرزند ی شیوۀریگشکلکیفیت روابط موضوعی در 

ی مادر و کیفیت روابط ستگبدل ق بر این است که با تعیین تاریخچۀاست. فرض محق

مادر برای تعامل  ۀوارطرححاضر این تجربیات بر  ریتأثموضوعی وی در رابطه با مراقبان، و 

کاهش یابد و متخصصان  تواندیمبا فرزندان خویش، انتقال ناامنی و اجتناب والدی 

 هاپژوهش(. چراکه 2111ی بالقوه درمان و تغییر را شناسایی خواهند کرد )هر، هانهیزم

ی پرورفرزندی هاوهیشی، روابط موضوعی و تگلبسدی هاسبکحاکی از آن هستند که 

، )فینی باشندیمو تعامالت سالم قابل حدوث  هاانتخابصفاتی ایستا نیستند؛ رفتارها، 

به ایمن است. ادراک نادقیق  رییتغقابلی ناایمن تگبسدل(؛ 2102، 0پاسمور، و پترسون

یند ین رویکرد که در فرآ. بدین ترتیب با اباشدیم رییتغقابلشناسایی  محضبهی پرورفرزند

ی مختل هاچرخهوالدین را در شکستن  توانندیمدرک تجربیات کودکی، متخصصان 

نی را تقویت نمایند تا فرد به والدینی بهتر برای فرزندان کمک کرده و نزدیکی هیجا

ی هاوهیش ایآخویش تبدیل شوند، پژوهش حاضر سعی دارد تا به این مسائل پاسخ گوید: 

ی در مادران با فرزندان عادی و اضطرابی از الگوهای ساختاری خاصی پیروی پرورفرزند

ی هاسبک تریاهیپای هاسازه ی را بر اساسپرورفرزندماهیت  توانیم؟ آیا کندیم

 ی و کیفیت روابط موضوعی افراد تبیین نمود؟سالبزرگی تگبسدل

                                           

1. Pasold, T. L. 

2. Scharfe, E & Bartholomew, K. 

3. Feeney, J., Passmore, N., & Peterson, C. 
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  روش

آماری از سه گروه  جامعۀ.بینی استپیش -تحقیق حاضر توصیفی واز نوع همبستگی

های سال مبتال به اختالل 05تا  2سنی  تنی و در دامنۀ مادران، دارای کودک یا نوجوان

مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه  ، و عادیOCDمبتال به اختالل اضطراب جدایی،

ی به روش در دسترس بوده ریگنمونهتشکیل شد  0030یک شهر تهران در سال تحصیلی 

با توجه به اینکه در مطالعات مربوط به رگرسیون، حجم نمونه باید و حجم نمونه است 

، 0بارلت، کترلیک، هیگینز طالعه باشد )نفر بازای هر یک از متغیرهای مورد م 01حداقل 

ها و در متغیر( برای هر یک از گروه 3نفر برای هر  01نفر ) 051(، حجم نمونه برابر 2110

 و در پژوهش حاضر، جهت تجزیه تعیین شد.نفر برای تأمین معناداری همبستگی  051کل 

های ترجمه شده شیوههای اعتباریابی پرسشنامه به منظورتحلیل اطالعات به دست آمده 

های ( از روشASQهای دلبستگی فینی و نولر )( و سبکPSDQفرزندپروری رابینسن )

 مقایسۀ آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی تأییدی و همبستگی استفاده شده است. همچنین برای

متغیرهای پژوهش در سه گروه مادران با فرزندان عادی، اضطرابی و وسواسی از روش 

به منظور  بررسی برازش و تبیین مدل مفهومی پژوهش، روش  انس تک متغیره وتحلیل واری

 معادالت ساختاری به کار برده شده است. ابزارهای پژوهش حاضر شامل:

نامه برای والدین با فرزندان این پرسش. (PSDQهای فرزندپروری )پرسشنامۀ ابعاد و سبک-1

 (0335ماندلکو، السون، و هارت،  نسن،یابرتوسط  دبستانی و سنین دبستان و راهنماییپیش

ای فرزندپروری طراحی شد لیکن سوال از رفتاره 12در ابتدا با  PSDQطراحی شده است. 

 سه شیوۀ PSDQ(. PSDQ-SVال تنظیم شده است )سؤ 02نسخۀ کوتاهی از آن در 

را مورد ماده(  05) 4گیرماده( و آسان 22) 3ماده(، مستبدانه 21) 2فرزندپروری مقتدرانه

                                           

1. Barlett, J. E. Kotrlik, J. W & Higgins, C. C. 

2. authoritative 

3. authoritarian 

4. permissive 
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این ابعاد با هم جمع  دهندکه سپسبعد را پوشش می 2که این سه شیوه دهد بررسی قرار می

 آورد. ای هر یک از سه شیوه را فراهم میای جدا برشده و نمره

در پژوهش قرار دارد.  30/1–25/1 در دامنۀ PSDQپایایی هر یک از مقیاس های 

بدین ترتیب  ه است.روش لوپ استفاده شدبرای تعیین ضریب پایایی سؤاالت از  حاضر

 351/1فرزندپروری مقتدرانه در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ مؤلفۀ شیوۀ 

پرسشنامۀ دهد ت آمده است که نشان میبدس100/1و مستبدانه  111/1 گیرانهسهل

 ( از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار است.PSDQهای فرزندپروری )شیوه

این پرسشنامه که توسط بل، بیلینگتون و . ( BORRTI)ابط موضوعی بلرو پرسشنامۀ-2

ساخته شده ریشه در سنجش کارکرد من )کیفیت روابط  0311و  0315یهاسالبیکر در 

شکل  0321موضوعی و واقعیت آزمایی( دارد که پیشتر توسط بلک و همکاران در سال 

تم با چارچوب پاسخدهی بله و آی 05از  ط موضوعیدرقسمت رواب گرفته بود. این آزمون

در ارزیابی میزان پایایی آزمون، بل و همکاران  .( تشکیل شده استTنه )با توزیع نمره

هفته، بین  0را با فاصله زمانی  BORRTIهای روابط موضوعیِ ضرایب پایایی زیر مقیاس

ایب پایایی راند. ضگزارش کرده 10/1تا  15/1هفته بین  00و با فاصله زمانی  31/1تا  51/1

و با فاصله زمانی  13/1تا  10/1هفته بین  0آزمایی نیز با فاصله زمانی های واقعیتزیر مقیاس

آزمون نیز، بل و همکاران  0به دست آمده است. در مورد اعتبار 10/1تا  10/1هفته بین  00

SCL-(، PANSS) 2و مقیاس نشانگان مثبت و منفی BORRTIهای باالیی بین همبستگی

90-R ،MMPI (. 0031اند)امیری و همکاران،های فیزیولوژیکی گزارش کردهو اندازه 

دلبستگی بزرگسالی  پرسشنامۀ .(1994دلبستگی بزرگسالی )فینی و نولر،  پرسشنامۀ-3

(ASQتعیین )ویشتن و نگاه به گیرد: نگاه به خها جای میگر دو بعدی است که فرد در آن

تایی بسته  1سوال در مقیاس لیکرت  01شود تا به سته میدهندگان خوادیگری. از آزمون

بعد را برای این  5به ادراک خود از خویشتن و روابطشان پاسخ دهند. تحلیل عاملی 

                                           

1. validity 

2. positive And Negative Syndrome Scale 
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)اعتماد  1.20پرسشنامه مشخص کرده است. ضرایب پایایی آن در طول تقریبا ده هفته برابر 

)روابط در  12/1( و 0)اشتغال با روابط 22/1(، 2یید)نیاز به تأ 21/1(، 0و راحتی برای نزدیکی

آن با ابزارهای پیشین ارزیابی سبک های خوب (. روایی مقیاس توسط همبستگی0مقام دوم

ها با ابزارهای عملکرد خانواده و شخصیت، ین از همبستگیدلبستگی، الگوهای قابل پیش ب

است )استرودل و  یید شدهاس دروغ پرسشنامه شخصیتی آیزنک تأو عدم همبستگی با مقی

های مربوط به با نگرش یید عمدتاًل اشتغال با روابط و نیاز برای تأ(. عوام2110، 5نولر

باشند؛ عوامل راحتی برای نزدیکی به دیگران و روابط در مقام دوم خویشتن مرتبط می

 نگرش های مربوط به دیگران را ارزیابی می کنند. عامل اعتماد با هر دو دیدگاه به عمداً

برای تعیین ضریب  در پژوهش حاضر(.0330خویشتن و دیگران مرتبط است )فینی و نولر، 

ه است. از روش لوپ استفاده شدپروری این پرسشنامه نیز همانند پرسشنامۀ فرزندپایایی 

اعتماد، ناراحتی برای نزدیکی، نیاز به ارتباط،  مؤلفۀ 5های دلبستگی دارای پرسشنامۀ سبک

، 01، 1دارای  ها به ترتیبباشد که هر کدام از آنو روابط در مقام دوم میبا روابط اشتغال 

 100/1اعتماد در پژوهش حاضر  باشند.ضریب آلفای کرونباخ مؤلفۀسؤال می 2، و 1، 2

ارتباط  مؤلفۀ،  300/1اشتغال با روابط  مؤلفۀ ،/120نیاز به ارتباط در پژوهش حاضر  مؤلفۀ

توان گفت بنابراین میبدست آمده است،  23/1ودن معذب بو  111/1در مقام دوم 

 از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار است. ASQهای دلبستگی پرسشنامه سبک

 یافته ها

های های فرزندپروری براساس سبکبینی شیوهی پیش: مدل ساختارپژوهشسؤال 

دی، اضطرابی و عات روابط موضوعی در مادران با فرزندان دلبستگی و متغیر میانجی کیفیت

 باشد؟وسواسی چگونه می

                                           

1. confidence and discomfort with closeness 

2. Need for approval 

3. Preoccupation with relationships  

4. Relatioships as a secondary  

5. Strodel, E & Noller, P. 
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خطی بودن رابطه بین متغیرها مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه  0ابتدا در جدول 

ها برای آمار آزمون خطی بودن در همۀ رابطهبه اینکه سطح معناداری بدست آمده 

های رابطهتوان نتیجه گرفت که مفروضۀ خطی بودن در همۀ باشد، میمی 10/1کوچکتر از 

 باشد. مذکور برقرار می

 ها. آزمون خطی بودن رابطۀ بین متغیر1جدول 

 سطح معناداری Fآماره  رابطه ها

 110/1 352/210 اعتماد با فرزندپروری مقتدرانه

 110/1 201/120 اعتماد با فرزندپروری مستبدانه

 110/1 500/212 گیرانهاعتماد با فرزندپروری سهل

 110/1 211/512 ت روابط موضوعیاعتماد با کیفی

 110/1 311/213 معذب بودن با فرزندپروری مقتدرانه

 110/1 210/205 معذب بودن با فرزندپروری مستبدانه

 110/1 000/010 گیرانهروری سهلمعذب بودن با فرزندپ

 110/1 150/552 معذب بودن با کیفیت روابط موضوعی

 110/1 131/212 رانهنیاز به ارتباط با فرزندپروری مقتد

 110/1 201/002 نیاز به ارتباط با فرزندپروری مستبدانه

 110/1 022/051 گیرانهیاز به ارتباط با فرزندپروری سهلن

 110/1 311/251 نیاز به ارتباط با کیفیت روابط موضوعی

 110/1 152/021 اشتغال با روابط با فرزندپروری مقتدرانه

 110/1 013/051 ندپروری مستبدانهاشتغال با روابط با فرز

 110/1 512/010 گیرانهتغال با روابط با فرزندپروری سهلاش

 110/1 021/035 اشتغال با روابط با کیفیت روابط موضوعی

 110/1 321/131 ارتباط در مقام دوم با فرزندپروری مقتدرانه

 110/1 110/230 ارتباط در مقام دوم با فرزندپروری مستبدانه

 110/1 301/211 گیرانهط در مقام دوم با فرزندپروری سهلرتباا

 110/1 011/051 ارتباط در مقام دوم با کیفیت روابط موضوعی

 110/1 020/213 کیفیت روابط موضوعی با فرزندپروری مقتدرانه

 110/1 011/252 کیفیت روابط موضوعی با فرزندپروری مستبدانه

 110/1 532/250 گیرانهروری سهلروابط موضوعی با فرزندپ کیفیت



 113  ...مادران بر اساس  یفرزند پرور یهاوهیش یمدل ساختار نیتدو

 

ارائه  PLS-3افزار نرمدر شکل زیر الگوی معادالت ساختاری مدل پژوهش در محیط 

 شده است. 

 
 مدل ساختاری پژوهش در کل نمونه )ضرایب رگرسیون استاندارد(. 1شکل 

اند که این متغیرها به وسیلۀ غیر نهفته به شکل دایره مشخص شدهدر شکل باال مت

شوند که این ای مربوط به هر متغیر( برآورد میهمقیاسهایی )سؤاالت یا خردهصشاخ

اند. متغیرهای نهفته درونزاد به تطیل به متغیرهای نهفته متصل شدهها به صورت مسشاخص

های های آن به شکل مستطیل با رنگ نارنجی و متغیرشکل دایره و با رنگ سبز و نشانگر

های رنگ زرد نشان داده شده است. شیوههای آن با نگربرونزاد با رنگ آبی و نشا

گیرانه به عنوان متغیرهای دپروری مقتدارنه، مستبدانه و سهلفرزن فرزندپروری شامل شیوۀ

باشند. همچنین باشد که به سؤاالت خود متصل میالک اصلی )وابسته( میدرونزاد و م

های باشد که به خرده مقیاسیانجی میعنوان متغیر درونزاد و ممتغیر روابط موضوعی نیز به 

خود ارتباط داده شده است. متغیرهای اعتماد، معذب بودن، نیاز به ارتباط، اشتغال با روابط 

باشند که به هر بین )مستقل( و برونزاد میز به عنوان متغیرهای پیشو روابط در مقام دوم نی



 1069 تابستان، 03، شمارة هشتم دورهفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،  111

 

 

بیشتری داشته باشد و  مدل وضوح اند. برای اینکهم به سؤاالت خود ارتباط داده شدهکدا

فته به های مربوط به تمام متغیرهای نهغ نباشد سؤاالت و در واقع نشانگربیش از حد شلو

اند که این مورد با عالمت مثبت بر روی این متغیرهای نهفته صورت پنهان قرار داده شده

 نشان داده شده است.2مشخص شده است. که در شکل 

 
 پژوهش در کل نمونه )ضرایب رگرسیون استاندارد(. مدل ساختاری 2شکل 
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 . مدل ساختاری پژوهش در کل نمونه )مقادیر تی (0شکل 

، اعتبار (2R) های ضرایب تعیینمدل ساختاری پژوهش از شاخص ارزشیابیبرای 

( و شاخص متوسط واریانس GOF) 2(، و شاخص کلی برازش مدلred-CV) 0افزونگی

رای همیزان واریانس تبیین شده متغی 2Rاده شده است. شاخص ( استفAVE) 0استخراج شده

را در مدل  03/1و  2R 12/1 ،00/1( مقادیر 0331دهد. چین )نهفته درونزاد را نشان می

کند )نقل از عباس زاده، ابل توجه، متوسط و ضعیف توصیف میرا به ترتیب ق PLSمسیر 

ل ساختاری توانایی مدل برای دمالک دیگر برای ارزشیابی م (.0030امانی، خضری، 

                                           

1. Construct Crossvalidated Redundancy 

2. Global Goodness of fit 

3. Average Variance Extracted 
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بررسی اعتبار  که همان  2Qگیسر -بینی است که برای بررسی آن از ضریب استونپیش

. مقادیر مثبت نشان دهندۀ کیفیت مناسب مدل باشد استفاده شده استحشو یا افزونگی می

 .ندبینی متغیرهای وابسته را دارمستقل توانایی پیش باشد؛ یعنی متغیرهایساختاری می

نیز که برابر مجذور مضروب میانگین واریانس استخراج شده و  کلی برازش مدلشاخص 

بر به ترتیب برا 01/1و  25/1، 0/1باشد، که مقادیر ضرایب تعیین متغیرهای دورنزاد می

برای تأیید اعتبار مدل اگرچه این شاخص . باشندمقادیر کوچک، متوسط و بزرگ می

تواند یابی اینکه چقدر مدل پیشنهادی میتواند برای ارزود میباشد، با این وجمناسب نمی

( نیز برای 0310فرنل و الکر ) .ها را خوب توصیف کند، مفید باشدای از دادهمجموعه

ارزیابی روایی تشخیصی، استفاده از میانگین واریانس استخراج شده، یعنی میانگین 

میانگین ها مقادیر کنند. آنهاد میزه و نشانگرهایشان را پیشنواریانس مشترک بین سا

کنند این امر به معنای آن است که سازه و بیشتر را توصیه می 5/1، واریانس استخراج شده

کند )نقل از ریانس نشانگرهای خود را تبیین میدرصد و یا بیشتر وا 51مورد نظر حدود 

 (. 0030عباس زاده و همکاران، 

 ری در کل گروههای کیفیت مدل ساختا. شاخص2جدول 

 متغیرهای وابسته
اعتبار  ضریب تعیین

 ونگیافز

واریانس  یانگینم

 سطح معناداری تی ضریب تعیینمجذور  استخراج شده

212/1 فرزندپروری مقتدرانه  110/01  110/1  031/1  121/1  

205/1 فرزندپروری مستبدانه  232/01  110/1  021/1  111/1  

فرزندپروری سهل 

 گیرانه
522/1  211/00  110/1  002/1  130/1  

100/1 روابط موضوعی  122/02  110/1  551/1  122/1  

 10/1متغیرهای وابسته در سطح  شود که ضرایب تعیین همۀمشاهده می 0در جدول 

زندپروی های فرزندپروری بیشترین ضریب تعیین مربوط به فرباشد. از بین شیوهمعنادار می

های دلبستگی و بین و میانجی یعنی سبکای پیشدهد متغیرهمقتدارنه است که نشان می

بینی کنند. یرات فرزندپروری مقتدرانه را پیشدرصد از تغی 21توانند روابط موضوعی می
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دهد که متغیرهای ی مستبدانه قرار دارد که نشان میبعد از آن ضریب تعیین فرزندپرور

یرات فرزندپروری درصد از تغی 20توانند های دلبستگی و روابط موضوعی میسبک

رین ضریب تعیین نیز مربوط به شیوۀ فرزندپروری بینی نمایند. کمتمستبدانه را پیش

بین و دهد متغیرهای پیشکه نشان می درصد است 52باشد که برابر با گیرانه میسهل

بینی نمایند. گیرانه را پیشدرصد از تغییرات فرزندپروری سهل 52توانند میانجی باهم می

دهد که است که نشان می 100/1ز برابر با همچنین ضریب تعیین متغیر روابط موضوعی نی

بینی وعی را پیشدرصد از تغییرات متغیر روابط موض 10توانند های دلبستگی میسبک

های توان گفت که ضریب تعیین شیوه( می0331ین باتوجه به مالک چین )نمایند. بنابرا

و متغیر روابط موضوعی زیاد و شیوۀ فرزندپروری مقتدارنه و مستبدانه وری رفرزندپ

که  CV-redهای شود که شاخصباشد. همچنین مشاهده میگیرانه متوسط به باال میسهل

ابسته مثبت شده است که برای تمام متغیرهای و دهد،اری مدل را نشان میکیفیت ساخت

 میانگین واریانس استخراج شدهنین مقادیر باشد. همچنشان دهندۀ کیفیت مناسب مدل می

 131/1نیز  GOFباشد. شاخص های مدل مینیز نشان دهندۀ روایی تشخیصی خوب سازه

دهد قدرت ( نشان می2113و همکاران )بدست آمده است که با توجه به مالک وتزلو 

های بینی متغیرباشد و مدل آزمون شده در پیشبینی کلی مدل ساختاری زیاد میپیش

 زا موفق بوده است.مکنون درون

 بحث و نتیجه گیری

 کل و مستقیم غیر مستقیم، اثرات گرفته از مدل باید گفتهای بردر بحث پیرامون یافته

 در گیرانهسهل و مستبدانه مقتدرانه، فرزندپروریۀ شیو سه هر بر اعتماد دلبستگی سبک

 سبک که گفت توانمی میناناط درصد 33 با بنابراین .باشدمی معنادار 10/1 سطح

 هیچکدام که داد نشان نتایج .دارد مستقیم نقش فرزندپروری هایشیوه بر اعتماد دلبستگی

 فرزندپروری هایشیوه بر بودن معذب دلبستگی سبک کل و غیرمستقیم مستقیم، اثرات از

 نیاز لبستگید سبکۀ رابط مورد در اما. باشد نمی معنادار گیرانهسهل و مستبدانه مقتدرانه،

 با ارتباط به نیاز مستقیم اثر که داد نشان نتایج فرزندپروری هایشیوه با ارتباط به
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 سبک ۀرابط مورد در .باشدمی معنادار 10/1 سطح در مستبدانه و مقتدرانه فرزندپروری

 مستقیم اثر که شودمی مشاهده نیز فرزندپروری هایشیوه و روابط با اشتغال دلبستگی

 ۀادام در  همچنین باشدنمی معنادار فرزندپروری هایشیوه از هیچکدام با روابط اب اشتغال

 هایبرشیوه دلبستگی هایسبک اینکه بر مبنی ،یساختار مدل  هاییافته پیرامون هابررسی

 95 احتمال باو  گذاردمی مستقیم اثرات موضوعی روابط کیفیت طریق از پروریدفرزن

 و اعتماد دلبستگی سبک بین ۀرابط در تواندمی موضوعی روابط کیفیت متغیر درصد

 در درحالیکه .کند ایفا میانجی نقش ،ایمن و مستبدانه مقتدارنه، فرزندپروری هایشیوه

 مورد در اما .کندنمی ایفا میانجی نقش فرزندپروری هایشیوه و بودن معذب بین ۀرابط

 روابط متغیر که گفت باید زندپروریفر هایشیوه با ارتباط به نیاز دلبستگی سبک ۀرابط

 و مستبدانه مقتدارنه، فرزندپروری هایشیوه و ارتباط به نیاز بین رابطه در موضوعی

 روابط متغیر درصد 35 احتمال با حالیکه در کندنمی ایفا میانجی نقش گیرانهسهل

 یفاا میانجی نقش فرزندپروری هایشیوه و روابط با اشتغال بین ۀرابط در موضوعی

 هایسبک بین رابطه در موضوعی روابط متغیر گفت توانمی نتیجه در همچنین .دکنمی

 نقش فرزندپروری هایشیوه با دوم مقام در روابط و روابط با اشتغال اعتماد، دلبستگی

 روابط متغیر بر بینپیش متغیرهای مستقیم اثرات با رابطه در همچنین .کندمی ایفا میانجی

 باید نیز فرزندپروری هایشیوه بر موضوعی روابط متغیر مستقیم اثر ینهمچن و موضوعی

 روابط با اشتغالو 10/1 سطح در دوم مقام در روابط و اعتماد متغیر مستقیم اثر که گفت

 روابط کیفیت مستقیم اثر همچنین .تاس معنادار موضوعی روابطبر  15/1  سطح در

 را یافته این .باشدمی معنادار10/1 سطح در فرزندپروری ۀشیو سه هر بر موضوعی

 آلن، پژوهش به میتوان همسو تحقیقات جمله از که نمایندمی ییدأت متعددی هایپژوهش

 .داشت اشاره (2111) ره (و2101) فینچ و نئومایسنر ،(2102) لند و ایلهان فارلن، مارش،

شیوه یبینپیش قدرت از حاکی (،2100) مارکیویس و دویل کاراواسیلیس، پژوهش

 و( دوم مقام در روابط و اعتماد )ایمن دلبستگی هایسبک  روی از فرزندپروری های

 سبک روی از فرزندپروری هایکسب اثرپذیری عدم از نشان( 2100) فانگ پژوهش

 (2111) ره (2101) فینچ و نئومایسنر( 2105) پیترمن د.دار روابط اشتغال و بودن معذب
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 سبک روی از فرزندپروری هایسبک  بینیپیش قدرت هب جداگانه هایپژوهش در نیز

 همکاران و والش میلینگ، .اندییدکردهأت  (دوم مقام در روابط و اعتماد (ایمن دلبستگی

 دلبستگی با همبستگی مقتدرانه فرزندپروری که رسیدند نتیجه این به پژوهشی در( 2100)

 معذب دلبستگی با مثبتی همبستگی زنی گیرانهسهل و مستبدانه فرزندپروری و دارد اعتماد

 ورزنه،حاتمی آبادی،هاشم قنبری هایپژوهش همچنین .دارد روابط با اشتغال و ن،بود

 ۀرابط بر دال شواهدی نیز (0031) خانجانی پاکدامن، و (1390) فرحبخش و اسماعیلی

 این توانمی نتیجه این تبیین در .باشدمی دلبستگی هایسبک با فرزندپروری هایشیوه بین

 با برخورد در والدین که هستند هاییروش فرزندپروری، هایهشیو که کرد استنباط طور

 خصایص و کودکی دوران در آنان رشد و گیریشکل در و کنندمی اعمال خود فرزندان

 طی که است فرآیندی دلبستگی سبک و دارد عمیقی تأثیر آنها رفتاری و شخصیتی بعدی

 به عاطفی لحاظ از نوزاد و گیردمی شکل نوزاد و مادر روابط در فیعاط پیوند یک آن

ارتباط والدین با فرزندان در نوع باید اذعان کرد که  .کندمی پیدا دلبستگی خود والدین

هر  .الگوهای رفتاری تأثیرگذار میباشدشخصیتی، فضای خانواده و  گیری ابعادشکل

نگرشها،  ۀمجموع .کندزندان خود استفاده میخاصی در تربیت فر ۀخانواده از سبک و شیو

ک را در کود - والد اعمال و اظهارات غیرکالمی و کالمی والدین که ماهیت تعامالت

فرزندپروری شناخته  کند، تحت عنوان سبکموقعیتهای مختلف مشخص می

و با توجه به اینکه سبک فرزندپروری والدین در نسل بعد  .(0030شود)قربانی و امانی،می

پرورش در فضای سبک فرزندپروری منطقی  ۀشود، در نتیجفرزندان آنها نیز تکرار می در

کردن این  فرد موجب تقویت جایگاه من شده و او فرصتی برای یادگیری و درونی در

شیوهای متفاوت عمل کند. به تواند بر عقاید خود پافشاری کرده و به دارد که می مطلب

طقی در افراد ظرفیت واکنش عاطفی معتدلی را به وجود سبک فرزندپروری من ،عالوه

شود در هنگام نیاز و با توجه به موقعیت فرد واکنش عاطفی نشان دهد باعث می آورده که

به طور همزمان موجب کاهش گسلش عاطفی شده و در مجموع سبب گرمی  و همچنین

فرزند  -به دلبستگی والدکه از آن  شودفرد با اطرافیان مخصوصاً فرزندان می روابط میان

 .شودتعبیر می
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 آنها .باشندمی دهیپاسخ و کنترل از باالیی سطح دارای( اعتماد ) ایمن والدین

 با مطابق آنها از و اندنگریسته موفق و باکفایت افرادی عنوان به را خود فرزندان

 و گذاشته راماحت خود فرزندان شخصیت به والدین این همچنین .دارند انتظار شانتوانایی

 صورتی در .هستند بیشتری همکاری ۀروحی دارای و صمیمی گرم، مستقل، آنها فرزندان

 از پایین سطوح با و دارد قرار سبک این با تعارض در بودن معذب دلبستگی سبک که

 در بودن، معذب دلبستگی سبک با فرزندان والدین .است ارتباط در تعهد و صمیمیت

 از ممانعت و بدنی هایتنبیه از استفاده به گرایش اند،مسئولیتبی خود فرزندان برابر

 بودن، معذب دلبستگی سبک با افراد که است دلیل همین به و دارند را کارها در مداخله

 خودبسنده صورت به را خودشان افراد این د.کننمی ارزشیبی و کفایتیبی احساس

 ندارند نزدیک روابط به نیازی که کنندمی ادعا و کنندمی انکار را پذیری آسیب بینند،می

  .ددارن صمیمیت از اجتناب به تمایل و

 والدین کودکان که رسدمی نظر به طبیعی شد هئارا باال در که توضیحاتی به توجهبا

 نتایج .نباشند اجتنابی خود، دلبستگی سبک در مقتدرانه فرزندپروری سبک دارای

 و اعتماد دلبستگی متغیرهای روی از پذیریبینییشپ قدرت بیشترین که داد نشان پژوهش

 این تبیین در  است مقتدرانه فرزندپروری سبک مقیاس خرده به متعلق دوم مقام در روابط

 هم و خودمختارانه رفتار برای هم مقتدر، والدین که کرد استنباط طور این توانمی نتیجه

 حساب آزادی نیز و منطقی کنترل که دهستن باور این بر زیرا اندلئقا ارزش انضباط برای

 در و کنند درونی را صحیح رفتارهای اصول و قوانین کودکان که شودمی موجب شده

 با و گرم اینکه بر افزون والدین این. کنند مسئولیت احساس خود رفتار و اعمال قبال

 راهمف ایزمینه نتیجه در دهندمی سوق استقالل طرف به را شانکودکان هستند محبت

 هایویژگی از شده گفته خصایص این .دکن ارزشمندی احساس کودک که دروآمی

 الگوهای در که هست نیز دوم مقام در روابط و اعتماد دلبستگی سبک دارای افراد

 ارزشمند خودشان که رسندمی شناختی نتیجه این به دیگران و خود درونی سازیفعال

 مراقبت افرادی (والدین اینجا در) هم دیگران و دارند را شدن مراقبت ارزش و هستند

 ارضاء را نیازهایشان و هستند حاضر لزوم مواقع در که بود خواهند پاسخگو و کننده
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 مثبت حس یک که هستند افرادی دسته آن ایمن دلبستگی دارای افراد .کرد خواهند

 بیشتری نفس هب اعتماد اجتماعی لحاظ از و دارند دیگران از مثبتی درک و خود به نسبت

 که رسدمی نظر به طبیعی شد هئارا باال در که توضیحاتی به توجهبا .ترندموفق و داشته

 ایمن خود، دلبستگی سبک در مقتدرانه فرزندپروری سبک دارای والدین کودکان

 .باشند( دوم مقام در روابط ، اعتماد)

 روابط کیفیت مستقیم اثر ،یساختار مدل  هایافتهی  بررسی ۀادام در همچنین

 تحقیقات جمله باشد. ازمی معنادار 10/1 سطح در فرزندپروری ۀشیو سه هر بر موضوعی

 ر  که (2111) ، هیر(2101) فینچ و نئومایسنر (2105) پیترمن به توانمی همسو

 و دلبستگی سبک بین موضوعی روابط کیفیت  میانجیگر قدرت جداگانه هایپژوهش

 .اندکرده هاشار اندداده نشان را فرزندپروری

دهد که ی( نشان م2100دسون و چازن )ینه مطالعات استربروکس، داوین زمیر ا 

مشکالت  یداریاند به طور معنشده یمن کدگذاریبه عنوان ناا یسالگ 5که در  یکودکان

د آنند یؤاز مطالعات م یاند. برخشتر نشان دادهیب یضداجتماع یمانند رفتارها یسازیبرون

 یسازیبا مشکالت درون یاجتناب یدلبستگ ین الگویب ی/اقتصادین اجتماعییپا ۀطبق که در

ن امر یدر ا نقش داردو البته یجاد اختالل اضطراب در دوران کودکیمن در ایناا یو دلبستگ

از انجا  د دارند،یثر است.  تأکؤم یروان یهابیجاد آسیروابط متقابل مادر و کودک در ا

کودک با موضوع)مادر(است،  ۀت رابطیفیدر و کودک منبعث از ککه روابط متقابل ما

 یا وسواسیو  یش اختاللالت اضطرابیا افزاین رابطه بر کاهش یت ایفین ارتباط و کیسطح ا

 یهاوهیش یانجا که هر خانوادهآگر سو از یو از د گذار باشدتواند اثریدر پروهش حاضر م

ها که وهین شیرند، ایگیش به کار مین خوفرزندا یو اجتماع یت فردیرا در ترب یخاص

ره یو غ ی، اقتصادی، اجتماعیشوند متأثر از عوامل فرهنگیده مینام یفرزندپرور یهاوهیش

ن تعامالت اثرگذار است . از یت ایفی( که بر ک2100ک،یدی، پاور و جایباشد )هاردیم

 یشناسبیتباط با آسدر ار یاار گستردهیبه صورت بس یفرزند پرور یهاوهینجا که شآ

و  یس، موراکامی، موریزومیوشیکودکان مورد پژوهش قرار گرفته است،  یروان

شود که یدار و مثبت کودک والد باعث میاند که روابط پا( نشان داده2100)یتاکا
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آن هم بدون اندوه و اضطراب تحمل کند.  یطوالن یادوره یاز مادر را برا ییکودک جدا

ک عامل یرا به عنوان  والد -روابط کودک یفیک یهان مطالعه جنبهین اساس، چندیبر هم

اند. به نظر کرده یاضطراب بررس ۀنیژه در زمیبزرگساالن به و یشناسبیگذار بر آسریتأث

ت روابط یفین و کیاضطراب در بزرگساالن با مراقبت و توجه کم والد یهارسد نشانهیم

و همکاران،  یزومیوشیرابطه دارد ) یر کودکآنها د یتیش حمایز بیاندک  و ن یموضوع

وهش حاضر مادر( و نقش ژت  تعامالت والد) در پیفیت کی( و لذا اهم2105

کودکان به نظر  یو سبک دلبستگ یدر سالمت روان یت روابط موضوعیفیگرکیانجیم

 یافتگیرشد نا یهاع ارتباطات مادر کودک در طول سالرسد چرا که نویمحرز م

 ۀافتین یدر تبشود. یفرد محسوب م یشناسو روان یر تحول عاطفیمس یاصل ۀکنندنییتع

استناد  نی(چن2105س)یند و شولدید بر مطالعات استونسون هیکأتوان با تیوهش حاضر مژپ

ن حال یدهنده و در عک ارتباط گرم، حساس و پاسخیجاد یکرد که شکست مادر در ا

جاد یدر کودک ا یداریپا یالت رفتارکودک مشک ین زندگینخست یهامقتدرانه در سال

 شتر اشکار است.ی( بیو وسواس یکه در دو گروه مادران ) اضطراب یموضوع کند ،یم

 یهامربوط به سبک یهاآموزش شودها پیشنهاد میبا توجه به یافته در پایان

علوم  یهارشته نیبه اهل فن و متخصص نهیزم نیها در اکارگاه یو برگزار یپرورفرزند

امر نظارت الزم را بر  نیا انیشناسان و مشاوران واگذار گردد و متولخصوصاً روان یرفتار

ها و کودک که در مهد شود. همچنین پیشنهاد میها داشته باشنددوره نیا یحسن اجرا

در مورد  یآموزش یهاور مادران و فرزندان آنهاست کالسمراکز بهداشت که محل حض

فرزندان گذاشته  یدر سالمت روان یودک و سبک فرزندپرورک نیوالد ۀنوع رابط تیاهم

 ژهیشان آگاه شوند. به وفرزندان ۀندیخود در آ یوالدگر یهاوهیش تیاز اهم نیشود تا والد

وسواس و ...( که  ،ییدر معرض خطر) اضطراب جدا یهاگروه یبرا ییآزمونها نیچن

 به توجه باهمچنین   اجرا شود. زیاحتمال تعامالت نامناسب را با فرزندان خود دارند ن

 بر توجه ضمن تربیتی -روانی و درمانی مداخالت شودمی پیشنهاد تحقیق هاییافته

 در و نمایند تأکید یموضوع روابط تیفیک بر مادران، به فرزندپروری مهارتهای آموزش

 قتو و مالیمت و پذیرش کنار در والدینی اقتدار مناسب اعمالgنحوه به جلسات اینگونه
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 مورد در منظمی مرورهمچنین   .شود پرداخته بودن هم با فرصتهای و فرزندان به گذاشتن

 تیفیک یگریانجیم به توجه با یفرزندپرور یهاسبک بر یدلبستگ یهاسبک تأثیرگذاری

شود در پیشنهاد می و نهایتاً شود انجام آن بهبود هایمداخله/  هئارا مادران یموضوع روابط

 به کشور یآموزش گذاریسیاست برای« سالم لنز» یک دولت عمومی یهاسیاستقالب 

 یبجا مقتدرانه یفرزندپرور سبک ئۀارا یبرا مادران آموزش ۀغلب بر که شود گرفته کار

ینده از نتایج نظور تسهیل دراستفاده پژوهشگران آبه م  و در نهایت . گذارد اثر مستبدانه

 رفته بکار مقطعی طرحهای تحقیق حاضر نیز  تاز جمله محدودیپژوهش حاضر باید گفت 

 بهترین درو کندمی محدود را علَی روابط بررسی فرصت است که حاضر پژوهش در

 و یاضطراب کودکان مادران با یعاد مادران جمعیت ۀمقایس برای فرصتیفقط  حالت

 ن آیندهوهشگرابر پیشنهادات قبلی به پژ عالوه همین دلیل . بهکندمی هئارا را یوسواس

زمان،  یپژوهش حاضر در ط یمورد بررس یرهایتغم ثبات یبررس یبرا شودیم شنهادیپ

 .دهندصورت  یطول یپژوهشها

 منابع

بررسی اعتبار و پایایی آزمون روابط موضوعی و واقعیت آزمایی بِل  (.0031)امیری، رضا 
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