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   کودکان رفتاريمشکالت  فرزندپروري والدین باهاي  سبکو  اندلبستگی کودکرابطه 
  

  2محمد رضا نائینیان *1هومن یغمائی زاده

  ، دانشگاه علوم تحقیقات تهرانکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشجوي 1
  اه شاهدگدانش گروه روانشناسی بالینی،استادیار  2

  
به کودکان داراي مشکالت رفتاري  يافزایش احتمال ابتال وهاي فردي عملکرداثرگذاري بر  ،دلیل شیوع باالبه  کودکان رفتاري مشکالت

مشکالت  باوالدین و فرزندپروري بررسی رابطه دلبستگی کودك حاضر پژوهش هدف  .بوده استمورد توجه بسیار  ،هاي روانی در بزرگسالی بیماري
و  ها و مشکالتتوانایی پرسشنامه پرسشنامه شیوه فرزندپروري بامریند، توسط سال 5-7 کودك 111 ین منظوربد. ه استبود رفتاري کودکان

مولفه اجتناب بین مورد مطالعه، تنها داللت بر آن داشت که از دو متغیر پیش پژوهش يهایافته. قرار گرفتندارزیابی مورد  آزمون اضطراب جدایی
 .مشاهده نشد شیوه فرزندپروريباشد و این نقش براي متغیر میشده کودکان سازيبینی مشکالت برونیبه پیشقادر 

   کودکان مشکالت رفتاري، فرزندپروريسبک هاي  ،دلبستگی: هاکلید واژه
  

 کار به دارند سروکار و نوجوانان کودکان با هایی که مجموعه و خدماتی هاي سرویس توسط بیشتر ی است کهمشکالت رفتاري اصطالح
 هاي روانی در دوره بزرگسالی و افزایش احتمال ابتال به بیماري دبستانی،پیش کودکاندر بین رفتاري شیوع باالي مشکالت . شود می برده
 مشکالت رفتاريسبب گسترش توجه به اي کودکان و نوجوانان  بر عملکرد تحصیلی، اجتماعی و حرفه این مشکالت قابل توجه اتتاثیر نیز

به دو گروه کلی مشکالت  )Behavioural Problems( مشکالت رفتاري. )2007پاندینا و همکاران، ( ه استهاي اخیر شددر سال
کنترلی است،  رفتارهاي حاکی از بیش هاشده که مشخصه اصلی آنریزي مشکالت درون. دنشو شده تقسیم میریزي و برون شدهریزي درون

- ریزي مشکالت برون. شودعملی، هراس و وحشتزدگی می-فراگیر، اختالل وسواس فکريشامل اختالل اضطراب جدایی، اختالل اضطراب 
از لحاظ آزارندگی یا امکان آسیب رساندن به دیگران در سطح باالیی قرار دارد  و رفتارهاي کم کنترلی است هاشده نیز که مشخصه اصلی آن

  ).1383گیمل و هالند، ( گردد و اختالل سلوك می ايبیش فعالی، اختالل نافرمانی مقابله/شامل اختالل کمبود توجه
گیمپل و هالند، (هاي والدین، کودکان و متغیرهاي جمعیتی تاکید دارند پژوهشگران در بروز و تداوم مشکالت رفتاري بر ویژگی

. دانندمی ٪49 مشترك طور سالگی به 2 در مشکالت رفتاري واریانساز را دو عامل کودك و خانواده  سهم) 2006(هوگس و انسر . )1383
تعریف شان در ایجاد تغییرات طبیعی تالش والدین براي کنترل و رابطه با فرزندان که به عنوان )Parenting Styles( شیوه فرزندپروري

که به عنوان یکی از نظریه پردازان برجسته بامریند . اندفرزندان به شمار آوردهرفتار از جمله مهمترین عوامل خانوادگی موثر در را  شده است
در  )Demandingness( و درخواست کنندگی )Responsiveness( پاسخگوییبر دو عامل شود شناخته می شیوه فرزندپروري

  :اي داشتتاکید ویژهفرزندان تربیت 
متقابل رفتار کودك و مراقب ریشه گرفته دهی پاسخگویی، این مفهوم از نظریه کردارشناسی و رسیدن به هماهنگی در شکل) الف

ها و اظهاري والدین از طریق هماهنگی، حمایت و رضایت در خواسته-پاسخگویی به میزان پرورش فردیت، خود تنظیمی و خود. است
شود میمحور و دلبستگی را شامل -عوامل مهم پاسخگویی گرمی، تقابل، ارتباط روشن، بحث شخص. نیازهاي ویژه کودك اشاره دارد

  ). 1996بامریند، (
تربیتی و  رعایت حدود انضباطی ،نهاانجام رفتارهاي بالغ براي شانها و توقعات والدین از فرزندانبه درخواست ،درخواست کنندگی) ب

  ).1996بامریند، ( ه فرزند خاطی اشاره داردذو نیز مواخ
نمود، او بعدها نوع  معرفیگیرانه را و سهل انه، مستبدانهفرزندپروري مقتدر سه شیوه پاسخگویی و درخواست کنندگیدو عامل پایه بامریند بر 

فرزندپروري مقتدرانه  ).1996، دبامرین( هاي قبلی اضافه کردرد کننده به سبک–هاي فرزندپروري را با عنوان غفلت کنندهچهارمی از سبک
همدلی و در عین حال بازداري  همچون مثبتی یادگیري رفتارهاي اجتماعیقادر به را  کودکان کهکند راحتی را ایجاد می و ایمنمحیط 

گیرانه سهلفرزندپروري هاي سبک هاي مختلف میاناز سوي دیگر پژوهش .)2011کاواباتا و همکاران، ( سازدمنفی می اجتماعی رفتارهاي
 هايرفتار و به ویژهمشکالت رفتاري است با  درخواست کنندگیو  پاسخگویی بعددو که ویژگی اصلی آنها عدم تعادل مناسب در و مستبدانه 

  ). 2011رینالد و هوو، ( اندرابطه یافتهشده کودکان ریزيبرون
دلبستگی را پیوند . نیز به عنوان عاملی مهم در سالمت روان کودکان همواره مورد بررسی قرار گرفته است) Attachment(دلبستگی 

یابد و آن را لزوماً حاکی از در تمام سنین ادامه می "روابط موضوعی"اند که مانند فرد ویژه دیگري بیان کردهبه ) یا حیوان(عاطفی شخص 
هسته . اي دارندطبیعت و تربیت نقش تعاملی و پیوسته مولفهدو  دلبستگی رفتاردر رشد . )1985 ،اینثورث(دانند نارسایی یا ناتوانی موجود نمی

 هشیار و ناهشیار سازمان مجموعه قوانینکه است  )Internal Working Model( الگوي عمل درونیدلبستگی  مرکزي نظریه
برازرتن، ( دهداجتماعی کودکان را شکل می و تجربیات عواطف، شناختالگو این  .باشدمی اطالعات براي دسترسی به دلبستگی اطالعات

 رشد و کودك سالمت ملی موسسه(رند دا از دیگران مطلوبی و انتظارات خود از دیدگاه مثبتی الگوي عمل درونی مثبت باکودکانی . )1997
در حالی است که طبقه بندي این  .)1985اینثورث، (ند کنبندي میدلبسته ایمن طبقه را به عنوان کودکاننوع این  ، که)2006انسانی، 

به عنوان یکی از عوامل مربوط با مشکالت رفتاري شناخته هاي مختلف در پژوهش ،دلبستگی ناایمن و در نتیجهالگوي عمل درونی منفی 
   .)2012، و همکاران تامبلی( شده است

بر عهده  اندلبستگی کودک هايسبکدهی در شکل والدینمهمی که و نیز نقش شیوه فرزندپروري والدین با توجه به نقش پژوهش حاضر 
دلبستگی به بررسی رابطه  ،کنندبازي می هاي عاطفی و شناختی کودکانبر زندگی و جهت گیري این دو عامل مهمو تاثیري که دارند 

  .پرداخته استدبستانی پیشفرزندپروري والدین با مشکالت رفتاري در کودکان  هايسبک کودکان و
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  روش
  

  پژوهش طرح و کنندگانشرکت) الف
ه بودشهر تهران   سال مهدهاي کودك 7تا  5کودکان کلیه شامل مورد بررسی جامعه  هاي همبستگی است وپژوهشاز نوع  حاضرمطالعه 

-گیري خوشهنمونهبه روش  شهر تهران 12و  11 ،10 ،7 ،6 ،2طق امننفر از کودکان  111حجم  هاي بنمونه مذکورآماري است، که از جامه 
میانگین  .باشد می پسر%) 76/56(نفر  63دختر و %) 24/43(نفر  48 و شامل هبودماه  66گروه نمونه برابر با میانگین سنی  .انتخاب شدند اي

درصد از مادران داراي سطح تحصیلی غیر دانشگاهی  28درصد از پدران و  34. بود سال 33و  37و مادران کودکان به ترتیب سنی پدران 
  .بودند) کاردانی و باالتر(نشگاهی درصد از مادران داراي سطح تحصیلی دا 72درصد از پدران و  64و ) تردیپلم و پایین(

  ابزار ) ب
در این پژوهش نسخه والدین و . )Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ(ها و مشکالت توانایی پرسشنامه .1

رفتارهاي نوع دوستی ساختاري پنج عاملی براي سنجش مشکالت رفتاري و عاطفی و که  مورد استفاده قرار گرفت پرسشنامه یاد شدهمعلم 
ت مشکال کمبود توجه و/فعالی بیشمشکالت هیجانی، مشکالت سلوك، (و داراي چهار زیرمقیاس مرتبط با مشکالت  کندکودکان ارایه می

اي  سه گزینهدهی لیکرتی به شیوه پاسخاست و سؤال  25 پرسشنامه حاوياین . است) دوستیرفتار نوع( و یک مقیاس توانایی) با همساالن
  . )1385،  و همکاران دوستتهرانی(به دست آمده است ) = 82/0r(آلفاي کرونباخ روش به پرسشنامه  اعتبار. تهیه شده است

 براي بوده کههاي نیمه فرافکن از جمله آزمون، آزمون اضطراب جدایی .)Separation Anxiety Test( آزمون اضطراب جدایی. 2
 باشدمیسفید  تصویر سیاه و 6مجموعه مشابه از  2حاوي  آزمون. طراحی شده است بازنمایی جدایی از والدینهاي کودکان به  سنجش پاسخ

در این آزمون هاي کودکان  گذاري پاسخ نمرهاصلی   سه شاخص. که یک مجموعه براي دختران و دیگري براي پسران تهیه شده است 
د نیازها و و یا توانایی صحبت کردن در مور...) افسوس خوردن و  ، غم( بیان آسیب پذیري خود توانایی کودك در که   ،دلبستگی) 1 : عبارتند از

توانایی کودك در بیان احساس خوب و مثبت در موقع جدایی و کنترل داشتن  که  ،اتکایی- خود) 2 .کندرا بیان میمسائل مربوط به جدایی 
اسلو، گایت و ( کندرا بیان میها  اري کودك از صحبت درباره جداییداجتناب و خوددرجه که  ،اجتنابی) 3 .کندرا بیان میموقعیت  بر

هاي دلبستگی، خوداتکایی و اعتبار نسخه اصالح شده آزمون را با روش اجراي مجدد در زیرمقیاس) 1388(انجانی خ .)1988 ،گرینبرگ
  .آزمون است بیان نمود که نشانگر قابلیت اعتماد باالي این P=374/0و  P ،423/0=P=889/0اجتناب به ترتیب 

با استفاده از را مستبدانه و قاطع  ، گیرانه سهل فرزندپروري سبکسه  پرسشنامه مذکور. ریندبام دیاناهاي فرزندپروري سبکپرسشنامه . 3
 سبکسوال براي سنجش یک  10سوال بوده که هر  30شامل  پرسشنامه این .سازدمشخص میاي لیکرت  درجه 5 دهیپاسخمقیاس 

 این اعتبار .دهدبه دست میرا فرزندپروري در نظر گرفته شده است و در نهایت براي هر والد سه نمره در سه سبک مختلف  فرزندپروري
  .)1374 ،ياسفندیار( استشده گزارش  )=73/0r(و قاطع ) =77/0r(، مستبدانه  )=69/0r(گیرانه  سهل سبک يبراپرسشنامه 

  شیوه اجرا) ج
شیوه  نامه، پرسشنامه هایی حاوي یک رضایتپاکت ،انتخاب شده کودك هايپس از کسب مجوزهاي الزم و هماهنگی با مدیران مهد

 7تا  5کودکان  بیندر مادر  برايکودك  مشکالتها و توانایی فرزندپروري براي پدر، پرسشنامه شیوه فرزندپروري براي مادر و پرسشنامه
آزمون اضطراب جدایی  راديرا تکمیل نموده بودند به صورت انف ي مذکورهااز کودکانی که والدین آنها پرسشنامهسپس . شد توزیع سال

اتاق : شددادند با رعایت شرایط زیر انجام میها در اختیار آزمونگر قرار میآزمون اضطراب جدایی در اتاقی که مدیران مهدکودك. گرفته شد
خلوت و بدون رفت و آمد سایر کودکان و مربیان، یک میز براي آزمون و دو صندلی هم اندازه براي کودك و آزمونگر، کودك در سمت چپ 

شرایط بیان شده براي ایجاد فضایی آرام جهت آزمون و . تر به درب اتاق و درب اتاق در حالتی نیمه باز بوداي نزدیکآزمونگر و با فاصله
دستورالعمل آزمون  یی پس از برقراري ارتباط با کودكآزمون اضطراب جدا جهت انجام. ظ احساس ایمنی و آرامش کودك الزم دیده شدحف

 انکودک انمربی ازدر نهایت نیز  .گردیدهاي کودك ثبت میها و ارایه توضیحات پاسخشد و با نشان دادن عکسبراي کودك توضیح داده می
  . دندهپاسخ  ان مورد نظردر مورد کودککودك ها و مشکالت توانایی به پرسشنامهشد تا درخواست می

 
  نتایج

  1جدول 
  مورد مطالعه کودکان رفتاري مشکالت و دلبستگی، فرزندپروري متغیرهايهاي و همبستگی ، انحراف استانداردمیانگین

12 11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  SD M متغیرها 
  دلبستگی. 1  70/0  21/0 1           
  اتکایی-خود. 2  73/0  22/0 11/0 1          
  اجتناب. 3  42/0  13/0 -42/0** -46/0** 1         
  گیرانه پدرفرزندپروري سهل. 4  26/16  94/3 02/0 - 04/0 04/0 1        
  فرزندپروري مقتدرانه پدر. 5  64/13  25/4 10/0 - 07/0 04/0 18/0* 1       
  فرزندپروري استبدادي پدر. 6  13/32  27/3 -21/0* 00/0 08/0 04/0 - 15/0 1      
  گیرانه مادرفرزندپروري سهل. 7  32/15  95/3 - 08/0 - 05/0 09/0 23/0* 07/0 04/0 1     
  فرزندپروري مقتدرانه مادر. 8  06/13  43/4 11/0 - 13/0 13/0 - 03/0 53/0** - 12/0 25/0** 1    
  فرزندپروري استبدادي مادر. 9  23/33  15/3 - 15/0 - 07/0 14/0 - 04/0 - 18/0 41/0** 03/0 - 17/0 1   
  1 02/0 02/0 10/0 - 04/0 09/0 02/0 16/0 -   رفتارهاي اجتماعی. 10  92/13  43/3 09/0 11/0

  ریزيمشکالت درون. 11  41/6  12/4 - 11/0 - 03/0 06/0 - 12/0 04/0 10/0 - 02/0 11/0 08/0 -36/0** 1 
1 **25/0 **49/0- 17/0 07/0 13/0 - 05/0 00/0 - 03/0 - *22/0 09/0 - 13/0 - 83/5  88/10  ریزيمشکالت برون. 12 

اتکایی - و خود) =R -42/0(دلبستگی هاي منفی نیرومندي با مولفه رابطه، مولفه اجتناب شودمشاهده می 1شماره  چنانچه در جدول
)46/0- R= (به ترتیب پدران و مادران  انه، مستبدانه و قاطع گیرانه سهل فرزندپروري هايهمچنین میان سبک. دارد)23/0 R=( ،)53/0 

R= ( و)41/0 R= ( براي پدران و مادران به طور قابل توجهی استبدادي  میانگین شیوه مشاهده شد، این در حالی است کهرابطه مثبتی
-برون و شدهریزيروندمشکالت دهد میان نشان می 1شماره جدول چنانچه اطالعات  .باشدمیگیرانه شیوه مقتدرانه و سهل باالتر از دو

مولفه رابطه منفی نیرومندي با رفتارهاي اجتماعی این دو  در حالی است کهاین  و وجود دارد) =R 25/0( نیرومندي رابطه شدهریزي
)36/0- R= ( و)49/0- R= (رفتاري کودکان مشکالت و دلبستگیهاي مولفهدر رابطه بین  .باشندرا میدا )22/0 R= (اجتناب  مولفه تنها
همچون مولفه دلبستگی هاي دیگر دلبستگی مولفههیچ یک از  و نشان دادشده ریزيبا مشکالت برون α ≥ 05/0سطح در  معنادار ايبطهرا

فرزندپروري  سبکمیان سه . رابطه نداشتند انشده و رفتارهاي اجتماعی کودکریزيبرون ،شدهریزيروندبا مشکالت و خوداتکایی 



3 
 

اي مشاهده رابطه انشده و رفتارهاي اجتماعی کودکریزيبرون ،شدهریزيروند مشکالت با انو مادر انپدر انه، مستبدانه و قاطع گیرانه سهل
   .نشد

  2جدول 
  ها به روش همزماندر کل آزمودنی اجتناباز طریق مولفه   کودكشده ریزيمشکالت برونهاي آماري رگرسیون بر مشخصه

P t Beta p F Adjusted R2 R2 R مالك متغیر بینپیش متغیرهاي 
0001/0   شدهریزيمشکالت برون  اجتناب کودك 22/0 05/0 04/0 58/5 020/0 22/0 99/3

- درصد از واریانس مشکالت برون 5 استقادر  Fدار بودن نسبت اجتناب با توجه به معنی دهد، مولفهنشان می 2چنانکه اطالعات جدول 
   .بینی نمایدریزي شده کودکان را پیش

02/0 P< ; 58/5 ) =111،1( F ; 05/0  =2R  
      

  
  بحث

  
برخی این یافته همسو با . داردوجود  مثبت و معناداري رابطه شدهریزيمشکالت برون وتنها بین مولفه اجتناب که  نشان دادپژوهش نتایج 
 پیشیني هاپژوهشکه در  الزم به ذکر است هر چند .)2011 ،آرتمونیر و استیون ،روسکام(بود در این حوزه  ي گذشتههاشپژوههاي یافته

هاي دلبستگی مولفهرابطه بین  درتاریخچه پژوهشی . به دست آمده استرابطه  شدهریزيمشکالت برون هاي دلبستگی بابین تمامی مولفه
و تامبلی و همکاران،  2011آرت، روسکام، مونیر و استیون. 2006، انسانی رشد و کودك سالمت ملی موسسه(شده ریزيبا مشکالت درون

به  .است هخالف نتایج پژوهش حاضر رابطه معناداري را گزارش نمودبر  هاي فرزندپروري با مشکالت رفتاريرابطه بین سبکو  )2012
شده کودکان توسط شیوه فرزندپروري والدین قابل تبیین ریزيدرصد مشکالت برون 44بیان کردند که ) 2011(رینالدي و هو عنوان مثال 

توان میها سایر پژوهشهاي یافتههاي پژوهش حاضر با یافته تفاوتدر تبیین  .ها مغایر با پژوهش حاضر هستندکه در این رابطه داده است
در بررسی سبک دلبستگی ) الف :پرداخت فرهنگیهاي تفاوتو نمونه  سنیسنجش، گروه  هايابزار پژوهش، شیوه به عواملی همچون

وجود ... و  آزمون اضطراب جدایی و پرسشنامه سنجش میزان امنیت دلبستگی کودك ،موقعیت ناآشناهمچون هاي گوناگونی کودکان روش
هاي حاضر از در تبیین تفاوت یافته )ب .دست یابندهاي متفاوتی که هر کدام به سبب تمرکز بر مبانی خاصی ممکن است به جواب ،دندار

که، نگرش به فرزندپروري ممکن است با رفتار  اشاره داشتبحث به این  توانمیهاي فرزندپروري در رابطه با سبکهاي گذشته پژوهش
و نیز ترس  -در عمل مورد استفاده قرار ندهند کنندمی اي را که گزارش ممکن است والدین شیوه -واقعی فرزندپروري والدین متفاوت باشد 

پژوهش حاضر . شوداز سوي والدین  دارجهتهاي در چشم افراد دیگر ممکن است باعث کاهش روایی و ارائه پاسخ ه شدناز منفی دید
که براي شیوه  بود در حالی 65 و میانگین این شیوه براي والدین کنندمیاستبدادي کسب  نشان داد والدین باالترین نمره را در شیوه

. فرزندپروري استبدادي اعتقاد دارند  کنند به شیوهاین بدان معنی است که والدین بیان می. باشدمی 31و  27گیرانه به ترتیب مقتدرانه و سهل
هاي فرزندپروري بامریند نگرش والدین را به  از آنجایی که پرسشنامه سبک ،دقت شودنیز هاي فرهنگی در این مورد البته باید به تفاوت

شیوه اي از گی باال را نشانهکنندها والدین کنترلممکن است در این نگرش ،دهد تا رفتار مستقیم راتربیت فرزندان مورد ارزیابی قرار می
  .مورد استفاده قرار دهند در تربیت کودکان خویش سبک دیگري راولی در عمل و سبکی استبدادي را گزارش نمایند بدانند مقتدرانه 

حجم محدود و اجراي  با نمونه از استفادهمحدود،  هايجمعیت در پژوهش هنجاریابی ابزارهاي توان بههاي پژوهش حاضر میمحدودیت از
فرزندپروري  بررسی تفاوت نگرشدر راستاي گسترش تحقیقات در این زمینه،  .هاي شهر تهران اشاره نمودپژوهش تنها بر روي مهد کودك

  .شودپیشنهاد میهاي فرزندپروري از سوي والدین ایرانی ادراك سبک و با رفتار فرزندپروري
-داده گردآوري در یزي کهزبه ویژه والدین و کودکان ع و مهدهاي کودك مسئولین و مربیان ،سازمان بهزیستی مسئوالن از: سپاسگزاري

  .شودمی نهایت قدردانی همکاري کردند ما با پژوهش هاي
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