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 چکیده  

-ماادر رابطه گریمیانجی بامشکالت آموزشی و رفتاری فرزندان  ودلبستگی مادر و  رابطه خلق حاضر بررسی هدف پژوهش

ماورد جامعه بین گیری در دسترس انجام شد. از ی و با نمونههمبستگ  ه به روشمطالعسال بود.    12تا    6دکان  کودک در کو

مشاارکت  ) رجاایی شاهر شاهر کار فاو  برناماه   هایدر فعالیتمطالعه که شامل مادران کودکانی بودند که فرزندان آنها  

 ؛ اساترس  1990 ؛ دلبستگی کولینز و ریاد )1961کودک راس )-ارزیابی رابطه مادرپرسشنامه به ر ماد  214داشتند تعداد  

 های پاژوهش باه روشیافتاه     پاسخ دادند.1964 ؛ و مشکالت رفتاری راتر )1998)لویباند و لویباند    اضطراب و افسردگی

و دلبستگی مادر باه واور مسات یا باا  نتایج نشان داد دو متغیر خلق ستفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شد.تحلیل مسیر با ا

فرزناد –این در حالی است که متغیر میانجی یعنی رابطاه ماادر  .رابطه معناداری دارند  انفرزندرفتاری  آموزشی و  مشکالت  

د از درصا 55 توانساته اناد در ضمن دو متغیار مطارش شاده. ردرفتاری کودکان نداآموزشی و مشکالت   اداری بامعن  ارتباط

توان نتیجه گرفت که از جمله عوامل های پژوهش میبا توجه به یافته  تبیین نمایند.  رفتاری کودکان راآموزشی و  مشکالت  

جهات بهباود   مداخلاه   پروریهای فرزند  عالوه بر مهارتفرزندان  رفتاری  آموزشی و  موثر در مداخالت در کاهش مشکالت

 باشد.  می انمادر و مشکالت دلبستگی خلق
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 مقدمه. 1
های روزانه روابط والدین و فرزندان است. رفتار مخل اصطالحی است که برای ویفای از رفتارهاای رفتارهای مخل از چالش

شاوند  . رفتار مخل  عادات کالمی و فیزیکی تعریا  می2013  1)هاتکینسون و جکسون شودستفاده میبالینی آزاردهنده ا

 ؛ 2017  2سازند )ویالفرنس  هااملین  ان و جاکوبسانگذارند و یا آن را کند میکه در وظیفه مراقبت از فرد تاثیر منفی می

پذیری  بحث و مشاجره کاردن. مشاکالت افیان  تحریکراومانند بدزبانی  تهدید  پرخاشگری  فزون کنشی  دخالت در کار  

  3هیادالگو  جان و دومنیاک  -فعالی بیشترین مورد گازارش را از وارف والادین دارد )کاناالز  ماورالسرفتاری بعد از بیش

هاای مکارر از دبیرساتان در نوجواناان رابطاه وجاود دارد )هااگبور    . همچنین بین بدرفتاری در کودکی و غیبت2018

های جادی باه تواناد آسای تواند از خفی  تا شدید باشد و اگر درمان نشود می . شدت اختالل می2018  4برگالند و فالک

   .2018   5بالیس  کاسپی  دنیس و همکاران-دنبال داشته باشد )ورتز  آگنیو

های اساتان تهاران را در نآموزان م طع ابتدایی شهرستاای شیوع مشکالت رفتاری بین دانش  در مطالعه1391نجاتی )

درصاد  رفتاار ضاد   18/4درصاد  ناساازگاری اجتمااعی    4/6درصد  اضاطراب و افساردگی    2/14فعالی و ن ص توجه  بیش

تولد پایش از موعاد )باورا  پریتکاارد  چان  درصد گزارش کرده است. عواملی چون  8/6درصد و پرخاشگری  3/0اجتماعی  

   به خصوص کنتارل مهااری2013   7ردهای اجرایی )شوماکر  مالدر  دکویچ  ماتیسضع  کارک    2014   6ایندر و همکاران

شاناختی ماادر )کاسایانوو  پروونازی  هاای جمعیت ؛ ویژگی2017   8)وندیجک  دکویچ  بانت  شاوماکر و همکاارانکودک  

یا سبک زباانی هماهنا     و  2018   10روزنگل-   وول دوره زایمان )پلوتکا و بوش2018   9لینهارس  گاسپاردو و همکاران

اند.   در مشاکالت رفتااری ماوثر گازارش شاده2017   11مادر و کودک )راسموسان  باورلی  سامیلی  کاوهن و همکااران

شود مانند افساردگی ماادر )فلادمن  گرانات  پرینات  کاانتی و ها حتی پیش از تولد شروع میگذاری بعضی از ویژگیتاثیر

ساالگی و ضاع    2تواناد موجا  مشاکالت رفتااری کاودک در  ول حااملگی می . افسردگی مادر در و2009   12همکاران

 ؛ خلق مضطرب مادر هاا در ظهاور و 2018   13سالگی شود )پارک  برین  گرانو  دیاموند و اوبرلند  6کارکردهای اجرایی در  

؛ ویازمن  2014  14رانماندگاری مشکالت رفتاری مورد تایید قرار گرفته است )پیاوسکی  ویکرامارتن  پاو  هرنانادز و همکاا

  .  2016  15ویکرامارتن  گامروف  و ارنر و همکاران

زای نوجوانی که ریشه در عدم تنظیا هیجاان دارناد ماوثر اسات های تنشبینی پاسخسبک دلبستگی مادر ها در پیش

ایی والدین تحت  ؛ چرا که سبک راهنم2014   17پورو االجگردی  سرابیان و اصغری2014   16)جونز  برت  ارلیخ  و کاسیدی

کودک  و حمایت پایین خاانواده باعاث - . ن ص در تعامل مادر2018   18های خود والدین است )الداد و بنتاوتاثیر دلبستگی

هاا هاا نشاان داده کاه  . مارور پژوهش2017   19شود )چان  و گوثبات رفتارهای کودکان با بیش فعالی و ن ص توجه می
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 53زهرا امین آبادبادی و ...                 /   فرزندان   رفتاری  و   آموزشی   مشکالت   با   مادر   دلبستگی   و   خلق  رابطه 

رغا تایید این یافتاه در مطالعاات متعادد هناوز سازی شده ن ش دارد  اما علیری درونیفرزند در مشکالت رفتا-روابط مادر

؛ آلتاو  هنادلی  2017   1ولبد )رز  رومن  ماباا و اسامیلهای این رابطه ناشناخته باقی مانده و توجه بیشتری میپیچیدگی

  .2018  2روگزچ  سیچتی و توس

های بسیاری بر این روابط موثر اسات. ما ال مطالعات فراوان هنوز ناشناختهرغا فرزند بسیار مها است و علی-روابط مادر

های مغازی ماادر و کاودک نیاز تحات حتی سیگنال  .شده است که نه تنها مادر و فرزند بر رفتار یکدیگر موثرند  نشان داده

تاوان جاوابی بارای ها ها نمیر پژوهش . اما حتی با مرو2017   3دکارد و بل-پوریا  دیتر-گیرد )آتزابادیگر قرار میتاثیر یک

تواناد مشاکالت و سبک دلبستگی مادر از وریاق رابطاه آسای  دیاده ماادر و فرزناد می و خو این سوال یافت که آیا خلق

ای هشایار و آگاهاناه اسات کاه تحات تااثیر کودک رابطاه-بینی کند یا اینکه رابطه مادررفتاری کودک را پیشآموزشی و  

های فراوانی باه ن اش خلاق  دلبساتگی و که پژوهشگیرد؟ یعنی در حالیو دلبستگی مادر قرار نمیخو  و    های خلقویژگی

اناد اماا هایچ اند و ن ش این متغیرها را در رفتاار کاودک مهاا توصای  کردهکودک در رفتار با کودک پرداخته-رابطه مادر

دهند که افتد؟ مشاهدات میدانی و تجربی ها نشان میای در دست نیست که این تاثیرپذیری از چه مسیری اتفا  مییافته

های روانشناختی مادر در رفتارهای کودک دخیل است. بر این اساس این مطالعه سه هادف دارد. اول ویژگیخلق و یا سایر  

ت رفتااری دلبستگی و خلاق ماادر باا مشاکال  رابطه  ی دلبستگی و خلق مادر با تعامل با فرزند  دوم مطالعهی رابطهمطالعه

شاود. در ی ساختار عااملی انجاام میکودک با مشکالت رفتاری کودک که با مطالعه-فرزند و سوم ن ش میانجی تعامل مادر

کودک   رفتاری  زا  متغیر اختالالتمدل مفهومی پژوهش حاضر  متغیرهای خلق و دلبستگی مادر متغیرهای مست ل یا برون

 باشد.کودک در ن ش متغیر میانجی می-مادر طهزا و متغیر رابمتغیر وابسته یا درون

 روش   .1-1

ساله منط ه یک و دو شهر   12تا    6تمامی مادران کودکان    جامعه آماری پژوهشبود.  از نوع همبستگی    حاضر  ورش پژوهش

های تابستانی منط ه رجایی شهر کار  شارکت داشاتند. در مراکز فعالیت  1396کر  بودندکه فرزندانشان در تابستان سال  

نفار   300ای باا حجاا  کنند در پژوهش با رویکرد الگویابی و تحلیل مسیر نموناه  پیشنهاد می1988)  4گاداگنولی و ولیسر

هاای تابساتانی شارکت داشاتند انتخااب و وارد مادر از مادرانی که فرزندان آنهاا در فعالیت  300کافی است  بر این اساس  

پرسشنامه   214های  داده  پرسشنامه      86حذف پرسشنامه های ناقص )پس از جمع آوردی پرسشنامه ها و    پژوهش شدند.

ها در صورتی در پژوهش شرکت داده شدند کاه وباق گفتاه ماادران  فرزنادان تشاخیص روانپزشاکی تحلیل شدند. نمونه

 کردند.اختالالت خل ی و شناختی نداشتند و خودشان از داروهای روانپزشکی استفاده نمی

 ابزار پژوهش.  2-1

ماورد تجدیاد نظار  1986  تهیاه و در ساال 1961)  6. این م یاس که توسط راس5کودک-م یاس ارزیابی رابطه مادر  ال  

سبک برخورد  4خرده م یاس ن طه نظر مادران را در خصوص  4گویه در  48قرارگرفته یک م یاس نگرش سنج است که با 

شاود. گاذاری میخیلای زیااد  نمره 5= خیلی کا تا 1ای )درجه  5دهد در م یاس لیکرت  با کودک را مورد ارزیابی قرار می

 . ایان پرسشانامه توساط ضامیری و 1969گازارش شاده اسات )راس     68/0اعتبار نسخه اصلی از وریق همسانی درونی  

  حیطاه 72/0  حیطه ورد فرزناد  77/0همکاران ترجمه و روایی و پایایی آن توسط همین گروه برای حیطه پذیرش فرزند  

محاسبه شده است. همچنین نمره ن طه برش برای حیطه پذیرش  78/0و حیطه بیش حمایتگری   71/0گیری افراوی  لسه

محاسابه شاده اسات  32و برای حیطه ورد فرزند  31گیری   برای حیطه سهل34  برای حیطه بیش حمایتگری 41فرزند  

 بدست آمد.  60/0ل برابر با   . در این پژوهش آلفای کرونباخ ک1394)سودمند  سهرابی و برماس   
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ساخته شده است. ایان  2توسط کولینز و رید 1990این م یاس در سال  .1پرسشنامه بازنگری شده دلبستگی بزرگساالن  ب 

کاامال موافاق  خارده  4کاامال مخاال  تاا  0ای لیکرتای )درجاه 5است کاه در م یااس  ماده 18ابزار خود سنجی شامل 

سنجد. قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونبااخ توساط نابی و اضطرابی را میهای دلبستگی ایمن  اجتم یاس

  و قابلیات اعتمااد 1990برای نسخه اصلی )کولینز و ریاد     85/0و    78/0   77/0ها به ترتی   سازندگان برای خرده م یاس

قندپزی  گازارش شاده اسات )شاکاری 95/0من پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل نسخه فارسی توسط پاکدا

 بدست آمد.   70/0 ؛ در این پژوهش آلفای کل ابزار برابر با 2014نژاد و اح ر  نواب

این پرسشنامه را بارای تشاخیص کودکاانی  1964پرسشنامه رفتاری راتر کودکان )فرم والدین . راتر و همکاران در سال   

  افسردگی -پرخاشگری   اضطراب  -بیش فعالیای که ماده  18اند این فرم  نموده  که دچار اختالالت رفتاری هستند وراحی

هاای والادین رفتارهاای ناساازگارانه و اخاتالل کمباود توجاه را بار اسااس گزارش  اختالل سالوک   -و رفتار ضد اجتماعی

شاود. اعتباار ابازار توساط میگذاری کند  نمرهکامال صد  می 2کند تا صد  نمی  0ای   )سنجد و در لیکرت سه درجهمی

در ایان  . 1395گازارش شاده اسات )سااووریان  وهماسایان و احمادی   74/0و توسط کرمای   93/0   79/0سازنده آن  

 بدست آمده است.  60/0پژوهش آلفای کل ابزار برابر با 

دهی بارای ارزیاابی رشسوالی که ابزار خود گزا  42م یاس اصلی    سوالی .  21)  3پرسشنامه افسردگی  اضطراب و استرسد 

ساخته شده و فرد باید با توجه به حااالت یاک هفتاه  1995در سال    4حاالت عاوفه منفی است که توسط لویباند و لویباند

تحلیل عاملی شده و با حفظ  1998گذشته خود پرسشنامه را تکمیل کند. این پرسشنامه توسط آنتونی و همکاران در سال 

ها در کل م یاس مست یا و سوال برای هر خرده آزمون  کاهش یافته است. نمره گذاری سوال  7سوال )  21همان عوامل به  

هاا شود که جهت دست یابی به نمره نهایی هر یاک از خارده م یاسکامال  انجام می 3اصال تا  0ای )در لیکرت چهار درجه

 95/0و اساترس  92/0  اضاطراب برابار باا 97/0 سوالی در افسردگی برابر با  21باید دو برابر شود. ضری  آلفای پرسشنامه  

گازارش  77/0و  76/0  80/0گزارش شده است و در پژوهش سامانی و جوکار آلفای کرنباخ برای عوامل به ترتی  برابار باا 

 باشد.می 91/0 . در پژوهش حاضر م ادیر آلفای کرونباخ بدست آمده برابر با  1388آشتیانی و داستان  شده است )فتحی

 شیوه اجرای پژوهش.  3-1

کاه های تابستانی  ابزارهای پژوهش  های صورت گرفته و کس  مجوز از مدیران مراکز برگزار کننده فعالیتبعد از هماهنگی

گیری را کاهش دهند؛ با نظارت مجری بر روی گروه نمونه ماورد تا خطای اندازهبودند    به شکل تصادفی به ها پیوست شده

 باه اخالقای مالحظاات اهداف پژوهش برای داوولبین توضیح داده شاد و در ضامن باه منظاور حفاظمطالعه اجرا گردید.  

توانند از پاساخ دهای باه ساواالت انصاراف دهناد و نیاز گفته شد که هر زمان مایل باشند می  کنندگان در پژوهششرکت

پرسشانامه کاه  86ها و کنار گذاشتن آوری پرسشنامهخواهد ماند. پس از جمع محرمانه هاآن  اوالعات  که  شد  داده  تضمین

 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شدند.  214ها حذف شدند   به علت ناقص بودن و پرت بودن داده

 

 ها یافته.  2
سال بود؛ ماادران  53/9سال  و فرزندان با میانگین    51/31ها  متوسط سن مادران شرکت کننده در پژوهش  بر اساس یافته

ماادران  %1/62دختار گازارش کردناد. نیاز  %47درصاد پسار و  %53جنسیت فرزندان حاضر در فعالیت تابستانی خاود را 

های توصایفی متغیرهاای پاژوهش در فرزناد داشاتند. شااخص 2یا  1مادران ها  9/59مطل ه و%  %3دیپلا     %73دار   خانه

 ارایه شده است.  1جدول  

 

 

 
1. Revised Adult Attachment Scale   
2 .Collins & Read 
3. Depression, Anxiety and Stress Scale 
4. Lovibond 
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 های پژوهشهای توصیفی متغیر. شاخص1جدول  

  انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیرها

 55/0 01/1 214 استرس

 52/0 59/0 214 اضطراب

 54/0 62/0 214 افسردگی

 48/0 07/3 214 ایمن

 56/0 02/3 214 اجتنابی

 90/0 47/0 214 دوسوگرا

 51/0 11/3 214 پذیرش

 44/0 98/2 214 ورد

 48/0 25/3 214 گیریسهل

 53/0 05/3 214 یگرحمایت

 34/0 60/0 214 فعالیبیش

 28/0 50/0 214 اضطراب

اسامیرن  متغیرهاای پاژوهش -با توجه به آزمون کلموگرفداد که  نشان    های توصیفی متغیرهای پژوهشویژگی  1جدول  

همچناین اومیناان  گیری به منظور ارزیابی مدل مفهومی پژوهش وهای اندازهتوزیع نرمال دارند. پس از تعیین مدلدارای  

های مشاهده شده باا مادل مفهاومی یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه علی میان متغیرهای پژوهش و بررسی تناس  داده

های پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری آزمون شدند. اما پیش از گزارش مادل مفهاومی بدسات پژوهش  فرضیه

 شود:تگی متغیرهای پژوهش گزارش میابتدا روابط همبس  2و  1آمده در شکل  
های خل ی استرس  اضطراب و افسردگی مادر؛ و سبک دلبستگی دوسوگرای مادر رابطااه  ال   رفتارهای ضد اجتماعی کودک با ویژگی

ی   های خل ی استرس  اضطراب و افسردگی مادر؛ و سبک دلبستگی ایماان رابطااه منفاا دارد؛ ب  رفتارهای ناسازگارانه کودک با ویژگی

سبک دلبستگی دو سوگرا و اجتنابی مادر رابطه م بت دارد؛ د  رفتارهای اضااطرابی کااودک بااا اضااطراب و افسااردگی مااادر و ساابک  

فعااالی و  دلبستگی اجتنابی  دوسوگرای مادر رابطه م باات و بااا ساابک ارتباااوی پااذیرش مااادر رابطااه منفاای دارد؛ ه  رفتارهااای بیش

س  اضطراب و افسردگی مادر؛ و سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرای مادر رابطه رابطه م باات  های خل ی استرگری با ویژگیتکانشی

گیرانه  گری مادر و کودک با سبک دلبستگی دوسوگرای مادر رابطه م بت دارد؛ ز  سبک ارتباوی سهلدارد؛ و  سبک ارتباوی حمایت

ادر رابطه ندارد؛ ی  سبک ارتباوی ورد کننده مادر و کودک با  های دلبستگی مهای خل ی و سبکمادر و کودک با هیچکدام از ویژگی

های دلبستگی ک مادر رابطه ندارد؛ ک  سبک ارتباوی پذیرش مادر و کااودک بااا هیچکاادام از  های خل ی و سبکهیچکدام از ویژگی

استرس  اضطراب و افسردگی    های خل یهای دلبستگی مادر رابطه ندارد؛ ل  سبک دلبستگی ایمن با ویژگیهای خل ی و سبکویژگی

های خل ی استرس  اضطراب و افسردگی رابطه م بت دارد؛ ن  سبک دلبستگی  رابطه منفی دارد؛ م  سبک دلبستگی اجتنابی با ویژگی

   های خل ی استرس  اضطراب و افسردگی رابطه م بت دارد.دوسوگرا با ویژگی

 نمایش داده شده است: 1 در شکل  برازش کلی مدل پژوهش و بارهای عاملی متغیرها
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 045/0؛ باقیمانده=  001/0=سطح معنی دار؛  72؛ درجه آزادی= 46/149دو= خی

 متغیرها  . برازش کلی مدل پژوهش و بارهای عاملی1شکل 
تاثیر   انرفتاری کودک  آموزشی و  و دلبستگی مادر به وور مست یا بر مشکالت  و خو  دهد که متغیرهای خلقنتایج نشان می

دهاد است. عالوه بر این  الگوی فاو  نشاان می 39/0برای هر دو متغیر برابر با  بتا دارد م دار این تاثیرها با توجه به ضری 

رفتااری آموزشای و داری بار مشاکالت مادر به صورت غیار مسات یا تااثیر معنایو خوی  لقکه متغیر دلبستگی مادر و خ

و دلبستگی مادر به وور مسات یا   و خو  کودک ندارند. بنابراین  دو متغیر خلق  -از وریق متغیر میانجی رابطه مادر  انکودک

اسات کاه   -35/0و    18/0بتاا باه ترتیا  برابار  کودک تاثیر دارند و م دار این تاثیر با توجه به م دار ضری   -بر رابطه مادر

آناان ماادر و دلبساتگی و خوی رفتاری کودکان توسط دو متغیر خلق آموزشی و درصد از واریانس مشکالت   55اند  توانسته

 :شده استنمایش داده  2ها در شکل تبیین گردد. برازش مدل کلی پژوهش و م ادیر آزمون تی فرضیه

 
 045/0؛ ریشه خطای میانگین مجذورات ت ری  = 001/0؛ سطح معنی داری=  72ادی= ؛ درجه آز46/149دو= خی
 ها: برازش مدل کلی پژوهش و م ادیر آزمون تی فرضیه2شکل

بااه   آنااانمادر و دلبسااتگی  و خوی دهد که متغیرهای خلقتی  قرار دارد که نشان مینمودار فو  در حالت معناداری )ضرای  آزمون 

دار  معناای  05/0رفتاری کودکان تاثیر دارند که با توجه بااه م اادار ضااری  آزمااون تاای در سااطح  آموزشی و کالتوور مست یا بر مش

کودک دارند که در  -داری بر رابطه مادربه صورت مست یا تاثیر معنی آنانمادر و دلبستگی  و خوی هستند. همچنین  متغیرهای خلق

دار  رفتاااری کودکااان معناایآموزشاای و کودک به صورت مست یا بر مشکالت -مادردار است. ولی تاثیر متغیر رابطه معنی  05/0سطح  

کااودک   -گری متغیر رابطه مااادره صورت غیر مست یا با میانجیآنان بمادر و دلبستگی و خوی باشد. عالوه بر این  دو متغیر خلق نمی

  نزرل شاخص های برازش متفاوتی وجود دارد کااه بهتااریرفتاری کودکان تاثیر ندارند. عالوه بر این  در مدل لی آموزشی و بر مشکالت
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  و م دار خی دو که م دار این دو نشان ماای دهااد  RMSEAریشه خطای میانگین مجذورات ت ری  )شاخص عبارت است از شاخص  

 مدل از برازش مناسبی برخوردار است.
 . نتایج روش تحلیل مسیر برای مدل پژوهش2جدول  

 متغیر وابسته متغیر
اثاااااااار 

  یامست
 اثر غیر مست یا

اثاااار 

 کل
آماااره 

t 

یاا  تایید 

 رد

 مادر    خلق
 کودک-رابطه مادر

 تایید 98/1 18/0 - 18/0

 تایید -55/2 35/0 - -35/0 دلبستگی مادر

 رد -02/1 12/0 - 12/0 رفتاری  مشکالت کودک-رابطه مادر

 رفتاری  مشکالت خلق مادر

 کودک-رابطه مادر

 یدتای  84/3 02/0  -12/0*18/0) -

 تایید 93/2 04/0  -12/0*-35/0) - دلبستگی مادر

رفتااری کودکاان تااثیر آموزشی و  به وور مست یا بر مشکالت    آنانمادر و دلبستگی  و خوی  خلق  دهد:  نشان می  2جدول  

ار اسات. است که با توجه به آزمون تی انجاام شاده در مادل معنای د 39/0دارند و م دار این تاثیر برای هر دو متغیر برابر 

کودک تااثیر مسات یا   –به وور مست یا بر متغیر میانجی یعنی رابطه  مادر    آنانمادر و دلبستگی  و خوی    همچنین خلق  

 کودک بر مشاکالت –است. این در حالی است که تاثیر مست یا رابطه مادر   -35/0و    18/0دارند و م دار آن به ترتی  برابر  

باا   آناانماادر و دلبساتگی  و خاوی  یست. همچنین م دار تاثیر غیر مسات یا خلاق  رفتاری کودکان معنی دار نآموزشی و  

 اند:ارایه شده 3ازش مدل در جدول  برهای  شاخصکودک نیز معنی دار نیست. –گری متغیر رابطه  مادرمیانجی
 های برازش مدل. شاخص3جدول  

IFI NNFI CFI GFI RMR 2X RMSEA 

90/0 88/0 83/0 91/0 023/0 46/146 045/0 

اسات کاه نشاان  045/0در پژوهش حاضر شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات ت ری  محاسبه شده توسط لیزرل برابر 

 دارد. مناسبیدهد مدل برازش می

 

 گیریبحث و نتیجه. 3
محیط و  یابی بارفتار کودکان تحت تاثیر عوامل زیستی  اجتماعی و محیطی است. گاه کودکِ در حال رشد در مسیر انطبا  

کند که بزرگساالن در توصی  این رفتارها باه ای استفاده میتامین نیازهای فیزیولوژیک و روانی از رفتارهای مخل یا آشفته

رفتاری کودکان تاثیر زیادی بر رشاد آموزشی و  کنند. مشکالت  ها استفاده میوور مکرر از برچس  مشکل رفتاری برای آن

های هاا و ناساازگاریفرزند و حتای تعار -موج  دلسردی والدین  اختالل در روابط والد  جسمانی و اجتماعی آنان دارد و

رفتاری کودکان دارد )جوگدناد آموزشی و  گیری از بروز مشکالت  شوند. بنابراین  خانواده ن ش مهمی در پیشخانوادگی می

ن کودکی در عملکرد تحصایلی در دوره نوجاوانی رفتاری دوراآموزشی و    براین ت ریباً ن ش مشکالت . عالوه2014   1و نیک

هاای اخیار بار هاا را بیشاتر مای نمایاد. پژوهشی آن  که اهمیت مطالعاه2015   2مسجل است )سیال  واشبروک و پروبر

رفتاری آنان تاکیاد دارناد تاا از چگاونگی تااثیر   آموزشی و  فرزندی با مشکالت  -ی روابط والدی ن ش تعیین کنندهمطالعه

فرزندی مطلع شوند که بتوانند در صورت نیااز باه   -ها بر  روابط والدهای فردی والدین و تاثیر گذاری آنن از ویژگیپذیرفت

فرزندی و رفتارهای   -ارایه راهکارهای تربیتی و درمانی موفق باشند. میشل  کلیمه و مستوراس معت دند شناخت روابط والد

  .    2017رفتاری کودکان کمک کند )کلیمه و میچل     آموزشی و تواند به درک بهتر علل مشکالتکودکان می

های خل ی و سابک دلبساتگی کودک در روابط بین ویژگی-بر این اساس و با هدف شناسایی ن ش میانجی رابطه مادر

و  و خاو کاه متغیرهاای خلاقرفتاری کودکان ایان پاژوهش شاکل گرفات و نتاایج نشاان داد   آموزشی و  مادر با مشکالت

 کودک بر مشکالت-رفتاری کودکان تاثیر دارند ولی اثر رابطه مادرآموزشی و  تگی مادران به وور مست یا بر مشکالت  دلبس

رفتاری فرزند با آموزشی و  مادر با مشکالت    و خوی  رفتاری کودکان در این پژوهش معنی دار نیست. رابطه خلق  آموزشی و

 
1 .Jogdand, & Naik 
2 .Sayal, Washbrook, & Propper 
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 ؛ ویاازمن  2014  )1؛ راپااوزا  هااامن  برنااان و نجمااان2014همکاااران   )پیاوسااکی  ویکرامااارتن  پااو  هرناناادز وهای یافتااه

دهد افسردگی مادران با شدت عالیا ایشان نشان میهای  یافتهاست؛  همسو     2016ویکرامارتن  گامروف  و ارنر و همکاران   

تحت تاثیر افسردگی ماادران   توجه رابطه دارد  و روابط مادر و فرزندی نیزفعالی و ن صفعالی کودکان با تشخیص بیشبیش

است. همچنین این رابطه در کودکان بدون تشخیص اختالل بیش فعالی و ن اص توجاه نیاز بدسات آماده اسات. باه نظار 

ناخوداگاه یا ضمنی باشد  به ایان معنای کاه تواند  رفتاری فرزند میآموزشی و  مادر با مشکالت    و خوی  رابطه خلقرسد  می

مادر فضای روانی محیط و در نتیجه کودک را  و خوی کودک  خلق-ه و تعامل مست یا مادرحتی در صورت عدم وجود رابط

رسد مادران با خلق پایین قوانین متغیر ها دارند به این معنی که به رفتارهای تحت تاثیر قرار دهد. عالوه بر این به نظر می

ی فرزندان در خوب یا بد تعری  کردن و عمل باه دهند و همین باعث سردرگمهای متغیر نشان میثابت فرزند خود واکنش

 شود.  یک رفتار می

پور رفتاری کودک با نتایج االجگردی  سرابیان و اصاغریان  آموزشی و  همچنین رابطه سبک دلبستگی مادر با مشکالت

اند. ک یافتهرفتاری کود آموزشی و ای قوی برای مشکالتبینی کننده  همسو است که سبک دلبستگیِ مادر را پیش2014)

وور که در تاثیر خلاق اشااره شاد تااثیری ضامنی رسد سبک دلبستگی مادر هماندر مورد این تاثیرگذاری ها به نظر می

داشته باشد  اما در این مورد تاثیر ضمنی شاید با نیاز مادر به حفظ نزدیکی و ت رب با کودک تبیین شود به این معنای کاه 

دک را در کنار خود حفظ کند و با محدود کردن و در کنترل داشتن فرزناد بارای پاساخ باه این بار  مادر در تالش باشد کو

رفتاری در وی شود؛ البته چنین ادعایی نیاز به پژوهش دارد. همین وور نتایج نشان آموزشی و  نیاز خود منجر به مشکالت  

گاذارد کاه باا پاژوهش پذیرد و بر مشکالت رفتاری از این وریق تاثیر نمیکودک از خلق مادر تاثیر نمی-رابطه مادرداد که 

فرزناد باا -  در تعار  است که بر اساس آن ناتوانی و تعار  در رابطه ماادر1392تهرانچی  ده انی  وهماسیان و زارعی )

تواند ناشی از اختالف باین ساطح افساردگی بطه دارد. این تعار  میهای مزمن راسطح افسردگی مادران مبتال به بیماری

های پژوهش باشد. به این معنی که در پژوهش اشاره شده به علت اینکه بر خالف پژوهش حاضر گروه نموناه از میاان نمونه

یماری مزمن رواباط مادران دارای تشخیص روانپزشکی انتخاب شده بودند به علت باال بودن سطح افسردگی مادران دارای ب

 بیند.های بدون گزارش مشکل آسی  میبیش از نمونه

رفتاری کودکان نیز با نتاایج پاژوهش آریاون    آموزشی و  کودک با مشکالت-عدم تایید رابطه میان کیفیت رابطه مادر

و  ساوننز  مااب و دیلماان  پاا  و 2012 ؛   هونا  و پاارک  )2015 ؛ لی  لیو  لو  چاو و همکااران  )2016تمپلین  ها   )

دهد که متغیر عالوه بر این  نتایج نشان میناهمسو است؛     1390فر )حسینی  جعفرنژاد  سلطانیم دمو     2018همکاران  )

رفتاری کاودک از وریاق متغیار میاانجی آموزشی و داری بر مشکالت مادر به صورت غیر مست یا تاثیر معنی  و خوی  خلق

تواند احتماالً ناشی از آگاهی مادر نسبت به خلق و تعدیل آگاهانه آن هنگام ارتباط با فرزناد کودک ندارد که می-رابطه مادر

های خل ای اثر کردن اثر ساو  نوساانتواند ناشی از ن ش پدر در خانواده باشد که بتواند با تعدیل و یا حتی بیباشد و یا می

تاوان باه ایی نیاز به تایید پژوهشی دارد. البته در این راستا میمادر در خانواده در رفتار کودک موثر باشد که این چنین ادع 

اند کاه آموز و هر دو والد به این نتیجاه رسایدهدانش  194  اشاره کرد که با مطالعه  2008)  2لیفورد  هارولد و تاپار  پژوهش

در ارتباط مادر با ارد نه مادر.  فعالی کودکان رابطه دادراک ورد شدن کودکان از جان  والدین به خصوص پدر با عالیا بیش

رنجوری و دلبستگی اضطرابی ماادر منجار باه کااهش رابطاه کودک  سازگاری و رضایت جنسی مادر منجر به افزایش روان

-  که توجه به همبستگی منفای خارده م یااس پاذیرش در رابطاه ماادر1393فر و امیری   د )عطاییشومادر با کودک می

 باشد.  ید کننده مجدد این یافته میکودک با اضطراب کودک  تای

داری بار دهد که متغیر دلبستگی مادر باه صاورت غیار مسات یا تااثیر معنایعالوه بر تاثیر مست یا  نتایج نشان می

ی مجادد ایان کودک دارد. این یافتاه تاییاد کنناده-رفتاری کودک از وریق متغیر میانجی رابطه مادر  آموزشی و  مشکالت

پروری آنها موثر است؛ که به وور م اال در نتاایج پاژوهش بیات دوران کودکی مادران بر رفتارهای فرزنداست که تجر  یافته

 
1 .Raposa, Hammen, Brennan, & Najman 
2 .Lifford, Harold, & Thapar 
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ژنتیاک نیاز در شده است. البته ادعا بر این است کاه فرایناد اپی  ها گزارش 2012) 1بیلی  دِاولیویرا  ول   اونز و هارتویکز

     که هنوز شواهد کافی بر این ادعا وجود ندارد.0182   2رشد دلبستگی دخیل است )بوسمانس  یان  و هانکین

رفتااری کودکاان از   آموزشای و  توان نتیجه گرفت که هر چناد کاه مشاکالتها و بحث انجام شده میبر اساس یافته

 رسد این بستر خانوادگی و ارتباط با والدین است که ن ش مهمای را درهای گوناگونی قابل بررسی است اما به نظر میجنبه

تاوان ادعاا نماود کاه خلاق و سابک رفتاری دارد. بنابراین میرفتاری کودک و آمادگی کودک برای بد  آموزشی و  مشکالت

کودک در واقع رفتار کاودک را تحات تااثیر تجربیاات اولیاه ماادر قارار -مادر با تحت تاثیر قرار دادن رابطه مادر  دلبستگی

ها آگاهی وجود نداشته باشاد. ایان پاژوهش عاالوه بار تکارار ت به آندهد تجربیات و عواملی که ممکن است حتی نسبمی

خواهند با کاودک خاود دهد احتماال زمانی که مادران آگاهانه میهای پیشین در روابط بین متغیرها احتماال نشان مییافته

یر سابک دلبساتگی خاود های ارتبااوی و رفتااری تحات تااثرغا ناتوانی در کنترل و مهار ویژگیارتباط داشته باشند علی

-از وریق رابطه ماادر و خو توانند خلق خود را که عالیمی آشکارتر دارد مهار کنند و شاید به همین دلیل است که خلقمی

 رفتاری کودک ندارد.  آموزشی و کودک تاثیر غیر مست یا در مشکالت 

 پیشنهادها

 رد پژوهش قرار گیرد.کودک ها مو-کودک  و تعامل آن با رابطه مادر-کیفیت رابطه پدر •

 قرار بگیرد. پژوهش  ادراک و برداشت کودکان از کیفیت رابطه با والدین نیز مورد   •

های رفتاری کودکان  مادران پیش از تولد فرزند و یاا در واول ساالآموزشی و  گیری از مشکالت  به منظور پیش •

 دریافت کنند.    اولیه رشد و تربیت فرزندان به لحاظ خل ی و ارتباوی آموزش و مشاوره

های روانشناختی فردی ماورد ارزیاابی و ای عالوه بر کودک  مادر نیز به لحاظ ویژگیدر مداخالت درمانی مشاوره •

 در صورت لزوم مداخله دریافت دارد. 

 منابع
در    فرزنااد و متغیرهااای ماارتبط بااا درد-ن ش رابطه مادر » .1392تهرانچی  عطا.  ده انی  محسن  وهماسیان  کارینه  زارع  حمیده )

 .399-389 :  36)9   . فصلنامه روانشناسی تحولی«میزان افسردگی مادران مبتال به بیماری های مزمن

کااودک در مشااکالت رفتاااری  -ابطااه والاادن ش ابعاد والدگری و ر» .  1395ساووریان  عباس  وهماسیان  کارینه  احمدی  محمدرضا)

 .705-683 :  48)12.  . مجله خانواده پژوهی«درونی سازی شده و برونی سازی شده کودکان

هااای  درمانی بر بهبود روابااط بااین فرزناادان و والاادین بااا تی تاثیر کارتون  » .1394سودمند  نوشین  سهرابی  فرامرز  برماس  حامد)

 .78-55 :  20)5ناسی بالینی   . مطالعات روانش«Bو   Aشخصیتی  

 انتشارات بع ت  اصفهان:  های روانی.   . آزمون1388داستان  محبوبه)  و  آشتیانی  علیفتحی

  والاادین  آمااوزش باارای فرزناادی -مااادر رابطااه و همسااران مااوثر ارتباااط علاای ماادل آزمون » .1395امیری  شعله) و فر  ربابهعطایی

 .38-7 :  32)  30   پژوهش. خانواده و  «ابتدایی  دوره  آموزاندانش
همبستگی سبک دلبستگی مااادر بااا میاازان دلبسااتگی مااادر بااه  » . 1390فر  عاوفه)حسینی  وحیده  جعفرنژاد  فرزانه  سلطانیم دم

 .  91-87 :  3)5   . مجله دانشگاه علوم پزشکی قا«شیرخوار

  نظااام سااازمان علماای مجلااه .«تهااران استان های شهرستان در ابتدایی آموزان دانش  رفتاری  مشکالت  شیوع» .  1391نجاتی  وحید)

 .168-162   :2)  30   ایران  اسالمی  جمهوری  پزشکی
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