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Introduction: The aim of the study was to investigate the role of maternal factors
(attachment, parenting stress, maternal caregiving quality and parenting practices) in the
development of behavioral problems in children.
Method: The research is a descriptive study and is conducted within the framework of a
correlational design. The sample consisted of 290 mothers of 3- to 6-year-old children in
Jiroft who were selected by cluster sampling. Mothers completed a set of questionnaires
including the Maternal Caregiving Quality Scale (MCQS), the Parenting Scale (PS),
Parenting Stress Index-Short Form (PSI-SF), the Collins and Reed Adult Attachment Scale,
the Preschool and Kindergarten Behavior Scales, and the Five-Facet Mindfulness
Questionnaire (FFMQ). In order to evaluate the relationships between variables in the
proposed model, structural equation modeling was used.
Results: The results indicated that the final model has a good fit after eliminating
nonsignificant pathway of parenting practices to the child's behavioral problems. Thus,
maternal factors could explain 51% of the variance of child behavioral problems. The
results indicated that maternal attachment directly affects maternal mindfulness, parenting
stress, and parenting practices, and indirectly affects child's behavioral problems through
parenting stress and maternal care quality. The results showed that mindfulness directly
influences parenting stress, parenting practices and maternal care quality, and indirectly
mediates through maternal care quality and parenting stress affects child behavioral
problems. Also, parenting stress affects the child behavioral problems, both directly and
indirectly, through affecting the maternal care quality.
Discussion and conclusion: The results support the role of maternal factors in the
development of children's behavioral problems. The implications of findings of final model
in parenting training are discussed in detail.
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مقدمه :هدف پژوهش بررسی نقش عوامل مادرانه (دلبستگی مادر ،تنیدگی والدینی ،ذهنآگاهی مادر ،کیفیت مراقبت مادرانه و
رفتارهای فرزندپروری) در شکلگیری مشکالت رفتاری کودکان بود.
روش :پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و در چارچوب یک طرح همبستگی انجام گرفت .نمونه را  290نفر از مادران کودکان 3
تا  6ساله شهر جیرفت تشکیل میدهند که به شیوهنمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .مادران ،مجموعهای از پرسشنامهها شامل مقیاس
کیفیت مراقبت مادرانه ،مقیاس فرزندپروری ،مقیاس تنیدگی والدینی  -فرم کوتاه ،مقیاس دلبستگی بزرگساالن کولینز و رید،
مقیاسهای رفتاری پیشدبستانی و مهدکودک و پرسشنامه پنجوجهی ذهنآگاهی را تکمیل کردند .به منظور ارزیابی روابط بین
متغیرها در الگوی پیشنهادی ،از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد.
نتایج :یافتههای مطالعه نشان داد مدل نهایی پس از حذف مسیر غیرمعنیدار شیوههای فرزندپروری به مشکالت رفتاری
کودک ،از برازش خوبی برخوردار بود و در مجموع ،عوامل مادرانه توانست  51درصد واریانس مشکالت رفتاری کودک
را تبیین کند .یافتهها نشان داد دلبستگی مادرانه به صورت مستقیم بر ذهنآگاهی مادر ،تنیدگی والدینی و شیوههای
فرزندپروری اثر میگذارد و به صورت غیرمستقیم و از طریق تنیدگی والدینی و کیفیت مراقبت مادرانه بر مشکالت
رفتاری کودک تاثیر میگذارد .یافتهها نشان داد ذهنآگاهی به صورت مستقیم بر تنیدگی والدینی ،شیوههای فرزندپروری
و کیفیت مراقبت مادرانه تاثیر میگذارد و با واسطهگری کیفیت مراقبت مادرانه و تنیدگی والدینی بر مشکالت رفتاری
کودک اثر میگذارد .همچنین ،تنیدگی والدینی هم به صورت مستقیم ،و هم به صورت غیرمستقیم از طریق اثر بر کیفیت
مراقبت مادرانه ،بر مشکالت رفتاری کودک اثر میگذارد.
بحث و نتیجهگیری :نتایج از نقش مهم ویژگیهای مادر در شکلگیری مشکالت رفتاری کودک حمایت کرد .مضامین
کاربردی نتایج الگوی نهایی در آموزشهای فرزندپروری ،به تفضیل مورد بحث قرار گرفت.

کليدواژهها
تنیدگی والدینی ،دلبستگی ،ذهنآگاهی ،شیوههای فرزندپروری ،کیفیت مراقبت مادرانه ،مشکالت رفتاری.

نشانی پست
الکترونيکی
نویسنده مسئول
s.amiri@edu.ui.ac.ir

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول است.
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میدهد تا کودک را وادار به اطاعت کند .به این ترتیب
"مبادالت دو نفره اجباری" ادامه مییابد و حفظ میشود.
پاترسون [ ]10انضباط والدینی بیثبات و شکست در ایجاد
تقویت مثبت برای رفتارهای اجتماعی مطلوب را فرایندهای
درگیر در این نوع ارتباط میداند.
اگر چه تئوری دلبستگی و تئوری اجبار از خاستگاههای
متفاوتی برآمدهاند اما در برخی از ویژگیهای مهم ،مشترکند:
هر دو تئوری بر اهمیت تعامالت والد -کودک در فرایند
اجتماعی شدن ،تاکید دارند ،هر دو یک فرایند رشدی
مبادلهای را توصیف میکنند و هر دو بر مناسب بودن پاسخ
والد به رفتار کودک تاکید میکنند [ 10و .]11
اما در حالی که در تئوری دلبستگی ،حساس نبودن و
پاسخده نبودن والد در تعامالت روزانه با کودک یا به عبارتی
کیفیت مراقبت مادر ،هدف مداخالت فرزندپروری قرار
میگیرد ،تئوری اجبار ،روش های انضباطی و شیوههای
فرزندپروری 3را در موقعیت های تعارضی هدف قرار میدهد
[ 12 ،5و  .]13همچنین ،بین دورههای رشدی که تئوری
دلبستگی و تئوری اجبار بر آن تمرکز میکنند ،شکافی وجود
دارد .در حالی که تئوری دلبستگی و شیوههای مبتنی بر آن،
عمدتا به دوره نوزادی و نوپایی میپردازد ،تئوری اجبار عموما
برای کودکان بزرگتر و نوجوانان به کار برده میشود []1
علیرغم تمرکز انتخابی مطالعات گذشته در این حوزه،
چنین مرزبندی و تمایزی در دورههای رشدی و تحولی کودک
وجود ندارد .رابطه انضباط اجباری و بیثبات چنان که در
تئوری اجبار ادعا میشود به کودکان بزرگتر محدود نمیشود.
به محض این که خواستهها و تواناییهای کودکان در تعارض
با خواستههای والدین ،قرار میگیرد ،در به روی تعامالت
اجباری والد -کودک باز میشود .این امر میتواند اساسا از
نیمه دوم سال اول زندگی آغاز شود ،یعنی از زمانی که کودک
هدفمندانه تالش میکند به اشیایی دست پیدا کند که به آنها
اجازه داده نشده است .به عبارت دیگر ،عوامل فرزندپروری
برای ایجاد مشکالت برونریزی شده به صورت بالقوه در سال
اول زندگی به طور کامل فراهم است [ .]14پیشرفتهای
رشدی سریع کودکان در زبان ،شناخت و مهارتهای حرکتی
با رشد نیاز برای خودمختاری و تالش فزاینده برای استقالل،
همراه میشود و میتواند زمینهساز رفتارهای مخرب و
چالشانگیز کودکان پیشدبستانی شود [.]15

مقدمه
مطالعات انجام شده پیرامون رشد مشکالت رفتاری در
کودکان بر نقش الگوهای تعاملی ناسازگارانه والد -کودک (به
ویژه مادر) در سالهای اولیه کودکی تاکید کردهاند.
پژوهشهای انجام شده در این زمینه عمدتا از دو چارچوب
نظری دلبستگی و رفتاری الهام گرفتهاند [.]1بر طبق دیدگاه
دلبستگی ،کودکان به لحاظ زیستی آمادگی دارند که از والد
به عنوان پایگاهی امن برای حفاظت و حمایت از خود استفاده
کنند [ .]2بالبی [ ]3معتقد است که بدون این نزدیکی زود
هنگام به مادر یا مراقب ،کودک به احساس ایمنی بنیادی که
بستر حرکت به سوی استقالل است ،دست پیدا نمیکند .در
غیاب ایمنی بنیادی ،کودک احساس ترس و تهدید میکند
و تحول روانی کودک به طور جدی در معرض آسیب قرار
میگیرد .در دیدگاه دلبستگی بر حساسیت و پاسخ دهی
والدین (به ویژه مادر) و به طور کلی کیفیت مراقبت مادرانه
در شکلگیری دلبستگی ایمن و رشد اولیه کودک تاکید
میشود [ .]2پژوهشها نشان دادهاند در حالی که روابط والد
– کودک ایمن در اوایل کودکی ،پیشبینی کننده نتایج مثبت
در سالهای بعدی زندگی است [برای نمونه  4و  ،]5دلبستگی
ناایمن و فقدان گرمی والدینی در سالهای اولیه با مشکالت
رفتاری در سالهای بعدی کودکی و نوجوانی همبسته است
[برای نمونه  7 ،6و .] 8
اما در چارچوب دیدگاه یادگیری ،این فرایندهای تقویت
هستند که تعیین میکنند وقوع چه رفتارهایی در آینده
افزایش یا کاهش خواهد یافت [ .]9در همین راستا ،مطالعات
پاترسون 1به روشنی اهمیت اصول یادگیری اجتماعی را در
شکلگیری پرخاشگری در کودکان نشان داد که آن را در
قالب تئوری اجبار 2بیان کرد [ .]10تئوری اجبار بر این فرض
است که تجربیات مکرر از تبادالت انضباط اجباری میان
کودک -والد در طول زمان انباشته میشود و الگوی تعامل
خانوادگی اجباری را بنا میکند که زمینهساز ایجاد رفتارهای
پرخاشگرانه است .در انضباط اجباری ،کودک تالش میکند
والد را مجبور کند به وظیفهای که برایش خوشایند نیست،
خاتمه دهد و والد تالش میکند کودک را به اطاعت وادارد.
اگر این فرآیند نهایتا منجر به عقب نشینی والد از خواستهاش
شود ،رفتار منفی کودک تقویت میشود .در تعامالت بعدی،
کودک احتماال رفتار اجبار را به دلیل موفقیتآمیز بودن ،تکرار
میکند و مادر احتماال شدت روش انضباط اجباری را افزایش

1
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از سوی دیگر ،دلبستگی و مسایل مرتبط با آن تنها به
دوره نوباوگی محدود نمیشود؛ دلبستگی تنها نظریه تحول
کودک نیست ،بلکه نظریه تحول در سراسر عمر است.
تحقیقات به صورت کامال هماهنگی ارتباط بین دلبستگی و
پیامدهای رفتاری ،عاطفی و شناختیای که در دورههای
بعدی رشد به وقوع میپیوندد را به اثبات میرسانند .در واقع،
الگوهای دلبستگی تمایل به ثبات دارند و در روابط عاطفی
بزرگسالی از جمله رفتارهای فرزندپروری اثر خواهند گذاشت
[ 16و .]17
در همین راستا ،پژوهشهایی که به منظور بررسی
اثربخشی مداخالت فرزندپروری رفتاری و دلبستگی انجام
شده ،نشان داده است علیرغم حمایتهای تجربی مبنی بر
اثربخش بودن مداخالت فرزندپروری مبتنی بر دلبستگی و
رفتار در کاهش مشکالت رفتاری کودکان ،شواهدی وجود
دارد که مداخالت مبتنی بر دلبستگی در خیلی از موارد موثر
نیستند [ ]18و برنامههای رفتاری آموزش والدین نیز ،همیشه
کفایت نمیکنند و در بسیاری موارد ،تغییرات مثبت برای
مدت زمان زیادی حفظ نمیشوند [.]23 -19
محدودیتهای برنامههای فرزندپروری رفتاری و
دلبستگی از یک سو ،و شواهد تجربی دال بر همگامی و درهم
تنیدگی موضوعات مربوط به دلبستگی و اصالح رفتار از سوی
دیگر ،برخی از متخصصان را متقاعد کرده است که با همراه
کردن آموزش انضباط با حساسیت و پاسخدهی مادرانه (به
عبارتی کیفیت مراقبت مادرانه) در آموزشهای فرزندپروری،
میتوان مداخالت اثربخشتری را برای کاهش مشکالت
رفتاری کودکان طراحی کرد .کوچانسکا ]24[ 1معتقد است
دلبستگی ایمن میتواند بستر مناسبی برای تعامالت مثبت و
متقابل والد – کودک فراهم کند تا عوامل مرتبط با یادگیری
انضباط و اجتماعی شدن کودک بتوانند به صورت اثربخشتر
در آن عمل کنند.
اما برخی دیگر از متخصصان حوزه کودک ،معتقدند
محدودیتهای این دو شیوه غالبِ فرزندپروری را میتوان با
استفاده از روشهای ذهنآگاهی 2مرتفع ساخت و آنها را
بهبود بخشید .در دهههای اخیر ،مفهوم ذهنآگاهی و
شیوههای مرتبط با آن به مداخالت فرزندپروری راه یافته
است .ذهنآگاهی به عنوان توجه کردن به زمان حال به
شیوهای خاص ،هدفمند و خالی از قضاوت تعریف میشود
[ .]25ذهنآگاهی هم به عنوان یک شیوه فرزندپروری مستقل
[ ]26و هم در ترکیب با روشهای فرزندپروری مبتنی بر رفتار
[ ]20و فرزندپروری مبتنی بر دلبستگی [ ]27برای افزایش

مریم قسامی و همکاران

اثربخشی آنها به کار گرفته شده است .هر چند ،دیدگاههای
رفتاری و دلبستگی از منظری متفاوت به مکانسیم اثرگذاری
آن بر فرزندپروری مینگرند.
محققان حوزه دلبستگی نشان دادهاند دلبستگی مادر
نقش محوری در ذهنآگاهی او به هنگام تعامل با کودک دارد
[ .]28مادران دلبسته ناایمن که در تعامل با دیگران ،با نیازها
و نگرانیهای خود دلمشغولند (دلبسته اضطرابی) و یا در حال
تقال برای حفظ فاصله عاطفی خود با دیگران هستند (دلبسته
اجتنابی) ،در بافت ارتباطی با کودک نیز ،با ذهنآگاهی پایین
حاضرند و حساسیت و پاسخدهی پایینی نسبت به نیازهای او
نشان میدهند [ 28و  .] 29آموزش ذهنآگاهی به والدین
کمک میکند تا با تمرکز بر لحظه حاضر ،از سبک دلبستگی
ناکارآمد و عواطف منفیشان فاصله بگیرند و در تعامل با
کودکانشان به نیازها و فعالیتهای آنها توجه بیشتری داشته
باشند .آگاهی والدین از سیستم دلبستگیشان ،به آنها امکان
میدهد تا رابطه دلبستگی سالمی با کودکانشان بسازند و از
انتقال سبک دلبستگی ناکارامدشان به نسل بعد پیشگیری
شود [ 30 ،26و .]31
در دیدگاه رفتاری به فرزندپروری که مبتنی بر مدل
شرطیسازی عامل است ،بر تنبیه و پاداش در شکلگیری
رفتار جدید و اصالح رفتار تاکید میشود .اما مطالعات نشان
دادهاند این روشها همیشه کافی نیستند و نمیتوانند همه
جنبههای رفتار انسان را توضیح دهند [ ]20که از این میان
میتوان به فرآیند "خودکار شدن "3در ایجاد و حفظ
رفتارهای ناسازگارانه و مخرب کودکان اشاره کرد .رفتارهای
خودکار در آغاز آگاهانه هستند اما به مرور زمان و با تکرار به
صورت عادت درمیآیند و در نتیجه تا حد زیادی ناخودآگاه
میشوند .این رفتارها نسبت به تغییر مقاوم هستند .این همان
اتفاقی است که در شرطیسازی عامل و تحت شرایط تقویت
اتفاق میافتد .بر اساس تئوری اجبار پاترسون [ ]10نیز،
رفتارهای منفی کودک و والد به صورت متقابل یکدیگر را
تقویت میکنند .این الگوهای تعاملی تکرار میشوند و به
صورت عادت در میآیند یا به اصطالح خودکار میشوند.
داماس [ ]20معتقد است مقاومت نسبت به تغییر در
آموزشهای فرزندپروری مبتنی بر رفتار ،با ماهیت خودکار
تعامالت والد – کودک مرتبط است .داماس [ ]20پیشنهاد
میکند به کار گرفتن ذهنآگاهی در آموزش رفتاری والدین
میتواند راهی برای کاهش ماهیت خودکار و غیرمنعطف
تعامالت ناسازگارانه مادر -کودک باشد و مقاومت آن را به
تغییر کاهش دهد.
1

Kochanska
mindfulness
3 automaticity
2
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کردهاند .همان طور که پیشتر اشاره شد ،با وجود شواهد
حمایت کننده از اثربخشی نسبی برنامههای فرزندپروری در
کاهش مشکالت رفتاری کودکان ،این برنامهها در بسیاری از
موارد با کاستیهایی روبهرو هستند .در کنار این ،شواهد
تجربی مبنی بر موثرتر بودن روشهای ترکیبی فرزندپروری،
وجود مکانیزمهای زیربنایی مشابه یا بههم وابسته ای را مطرح
میکنند .مرور ادبیات پژوهشی در این زمینه ،چندین عامل
مهم را به عنوان زمینه ساز سالمت /آسیب روانی در رابطه
کودک و والد مطرح میکند که شامل شیوهها /سبک های
فرزندپروری ،دلبستگی مادرانه ،حساسیت مادرانه ،تنیدگی
والدینی و ذهنآگاهی مادر است.
هدف پژوهش دستیابی به یک الگوی مفهومی
(شکل  ،)1بر اساس مطالعه روابط میان متغیرها و درک
جامعتری از رابطه و نقش آنها در مشکالت رفتاری کودکان
است .دستیابی به الگویی یکپارچه و غنیتر میتواند در
طراحی و تدوین برنامههای فرزندپروری اثربخشتر ،مفید
باشد.

عالوه براین ،مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی به صورت
مستقل نیز ،برای کاهش مشکالت رفتاری کودکان بکار گرفته
میشوند [ 26و  .]32پژوهشها نشان دادهاند ارتباط قوی و
پیچیدهای میان تنیدگی والدینی و مشکالت رفتاری کودکان
وجود دارد و مداخالت ذهنآگاهی متمرکز بر کاهش استرس،
با اثرگذاری بر تنیدگی والدینی میتواند در کاهش مشکالت
رفتاری کودکان موثر باشد .مطالعات نشان دادهاند تنیدگی
والدینی با واسطهگری عوامل والدینی (مثل رفتارهای
فرزندپروری ،شیوههای انضباطی ،گرمی و حساسیت مادرانه
و کیفیت تعامل مادر -کودک) میتواند بر شکلگیری
مشکالت رفتاری کودک اثر بگذارد [ 26و .]32
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت با توجه به نقش
مهم رابطه والد -کودک (به ویژه مادر) به عنوان زمینهساز
سالمت /آسیب روانی کودک ،مدلهای نظری مختلف از منظر
متفاوتی به عوامل موثر در این رابطه ،در شکلگیری مشکالت
رفتاری کودک پرداختهاند و به تبع آن برنامههای فرزندپروری
متفاوتی را برای پیشگیری و درمان این مشکالت پیشنهاد
آشفتگی والد

تعامالت

ویژگی های

والد-کودک

کودک

تنیدگی والدینی

برونی سازی شده

درونی سازی شده

کیفیت

مشکالت
رفتاری

اضطراب
ذهن آگاهی

مراقبت مادرانه

دلبستگی
اجتناب

در دسترس بودن

حساسیت

آگاهی

مشاهده

عدم قضاوت

توصیف

شیوههای
فرزند پروری

واکنش بیش از حد

خصومت آمیز

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

24

سهل گیری

عدم واکنش

نقش عوامل مادرانه در شکلگیری مشکالت رفتاری کودکان :تلویحاتی در فرزندپروری

مریم قسامی و همکاران

دو عامل حساس بودن و پاسخدهی ( )r= -0/35و
دسترسپذیری ( )r= -0/30با نشانههای اضطرابی نشان
دهنده روایی همگرای مقیاس کیفیت مراقبت مادرانه بود.
ضریب همسانی درونی برای کل مقیاس در این پژوهش 0/90
محاسبه شد .در این پژوهش ،به دلیل آنکه در مدل به دو
بعد حساسیت و دردسترسپذیری مادر (که در دیدگاه
دلبستگی در خصوص مراقبتِ با کیفیت مورد تاکید است)،
اشاره شده بود و همچنین به دلیل پرهیز از طوالنیتر کردن
سواالت ،تنها از دو خرده مقیاس حساس بودن و پاسخدهی
و در دسترسپذیری استفاده شد و خرده مقیاس ابهام و
سردرگمی مورد سنجش قرار نگرفت.
 )2مقیاس فرزندپروری ]35[ 2توسط آرنولد و همکاران
( )1993برای ارزیابی شیوههای ناکارمد تربیتی والدین در
پاسخ به سوء رفتار در کودکان طراحی و ساخته شد .این
مقیاس به جای مورد سوال قرار دادن باورها و نگرشهای
والدین در مورد فرزندپروری ،جنبههای خاصی از شیوههای
تربیتی والدین را در موقعیتهای خاص مورد سوال قرار
میدهد .این مقیاس دارای  30ماده است که سه الگوی
انضباطی ناکارآمد والدین (سهلگیری ،واکنش بیش از حد و
واکنش خصومتآمیز) را در یک مقیاس لیکرت  7درجهای
میسنجد و نمره کل مقیاس از محاسبه میانگین نمرات کل
گویهها بدست میآید و در دامنه بین  1تا  7قرار دارد به
طوری که نمرات پایینتر نشان دهنده فرزندپروری مطلوب و
نمرات باالتر بیانگر فرزندپروری ناکارآمد هستند [ .]36در
نمرهگذاری گویههای  26 ،23 ،20 ،13 ،9 ،2و  27به صورت
معکوس نمرهگذاری میشوند .در مطالعه آرنولد و همکاران
[ ]35پایایی پرسشنامه به روش بازآزمایی در سه خرده
مقیاس بین  0/63تا  0/84و به روش محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ  0/82تا  0/84گزارش شده است .روایی سازه مقیاس
در مطالعات مختلف مورد بررسی و تایید قرار گرفته است [به
عنوان مثال  37 ،36و  .]38در ایران ،نجاتی و همکاران []39
پایایی این پرسشنامه را به روش دو نیمه کردن  0/78تا 0/82
و به روش محاسبه آلفای کرونباخ  0/81تا  0/93گزارش
کردهاند .ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس در این
پژوهش  0/72محاسبه شد.
3
 )3مقیاس تنیدگی والدینی فرم کوتاه [ ]40توسط
آبیدین ( )1995طراحی و ساخته شد .این مقیاس دارای 36
ماده است کـه بر اساس فرم بلند شاخص تنیدگی فرزندپروری
بـرای انـدازهگیـری تنیدگی در رابطـه کودک -والد و

روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی بود که در
چارچوب یک طرح همبستگی از نوع معادالت ساختاری انجام
گرفت.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :پژوهش ،شامل تمامی مادرانِ
کودکان  3تا  6سالهای بود که در سال تحصیلی 1395-96
در مراکز پیشدبستانی و مهدکودک شهر جیرفت حضور
داشتند.
ب) نمونه پژوهش :حجم نمونه براساس فرمول کوکران،
 300نفر تعیین شد .از آنجا که حداقل تعداد نمونه برای
پژوهشهای معادالت ساختاری 200 ،تا  400نفر پیشنهاد
شده [ ،]33این تعداد مناسب به نظر میرسد .نمونه گیری
طی  4/5ماه (از بهمنماه  1395تا خرداد  )1396و به شیوه
خوشهای انجام شد .از میان گروه نمونه 10 ،نفر به دلیل ناقص
بودن پرسشنامهها از تحلیل کنار گذاشته شدند و در نهایت
اطالعات  290نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .مالکهای
ورود به پژوهش عبارت بودند از -1 :مادر حداقل تحصیالت
دیپلم داشته باشد و  -2مادر/کودک به دلیل مشکالت
روانشناختی تحت درمان دارویی یا رواندرمانی نباشند.
ابزارهای پژوهش
 )1مقیاس کیفیت مراقبت مادرانه [ ]34یک مقیاس
خودگزارشدهی است که توسط قنبری و همکاران ()1390
برای سنجش کیفیت مراقبت مادرانه کودکان پیش از دبستان
طراحی و ساخته شده است .این مقیاس بر مبنای نظریه
دلبستگی و با توجه به رابطه مادر -کودک در  32ماده برای
مادران کودکان  2تا  6سال تهیه شده که سبک مراقبتی مادر
را در ارتباط با کودک در  3خرده مقیاس ابهام و سردر گمی
( 13ماده) ،حساس بودن و پاسخ دهی ( 10ماده) و
دسترسپذیری ( 11ماده) در یک مقیاس لیکرتی  5درجهای
از ( 1اصال این گونه نیست) تا ( 5همیشه این گونه است)
میسنجد .دامنه نمرات از  32تا  160است و نمرات بیشتر
نشان دهنده کیفیت مراقبت باالتر است .ضریب آلفای
کرونباخ این سه زیر مقیاس بین 0 /82تا  0/84و پایایی به
روش بازآزمایی به فاصله  20روز 0/68 ،تا  0/83گزارش شده
است .همبستگی مثبت و معنادار عامل ابهام و سردرگمی با
نشانههای اضطرابی ( )r=0/49و همبستگی منفی و معنیدار
1

1

Maternal Caregiving Quality Scale
Parenting Scale
)3 Parenting Stress Index-Short Form (PSI-SF
2
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نمرهگذاری میشوند و نمرات باالتر نشان دهنده سطح
دلبستگی اضطرابی و اجتنابی باالتر است .در ایــران نیــز،
پاکــدامن [ ،]44زیبا کردار[ ]45و سعیدیان و همکاران []46
روایی و اعتبار نسخه فارسی این مقیاس را در حد مطلوبی
گزارشکردهاند .ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس در
این پژوهش  0/75بدست آمد.
5
 )5مقیاسهای رفتاری پیشدبستانی و مهدکودک []47
در سال  ،1994توسط مرل ،6با  76ماده برای اندازهگیری
مشکالت عاطفی -اجتماعی کودکان  3تا  6سال تدوین شده
است و شامل دو مقیاس مجزا است :مهارتهای اجتماعی و
مشکالت رفتاری که بر اساس یک مقیاس لیکرت  4درجهای
از ( 0هرگز) تا ( 3اغلب) درجهبندی میشوند .پایایی ابزار به
سه روش مورد بررسی قرار گرفت .پایایی به روش بازآزمایی
(به فاصله  3ماه)  0/69و  ،0/78به روش دو نیمه کردن 0/94
و  0/96و به شیوه محاسبه همسانی درونی  0/96و  0/97به
ترتیب برای مقیاس مهارت اجتماعی و مشکالت رفتاری
گزارش شد .مقیاس مشکالت رفتاری شامل  42ماده است که
 15ماده مشکالت رفتاری درون سازی شده و  27ماده
مشکالت برون سازی شده را میسنجد .دامنه نمرات از  0تا
 126است و نمرات باالتر نشان دهنده مشکالت رفتاری بیشتر
در کودک میباشد .در ایران خسروی ،هومن و شکری []48
اعتبار و پایایی مقیاس  42مادهای مشکالت رفتاری که شامل
مشکالت درونسازی شده و برونسازی شده است ،را بر روی
نمونه  402نفری از کودکان  4تا  6ساله شهر تهران بررسی
کردند .ضریب همسانی درونی  0/92گزارش شد .در بررسی
اعتبار سازه به روش تحلیل مؤلفههای اصلی  6عامل استخراج
شد که  46/2درصد کل واریانس را تبیین میکند 6 .عامل
عبارتند از :مشکالت توجه/بیش فعالی ،جامعه ستیز/پرخاشگر،
انزوای اجتماعی ،خودمحوری ،حساسیت ،اضطراب/مشکالت
جسمانی است .ضریب همسانی درونی کل مقیاس در این
پژوهش  0/92بدست آمد.
7
 )6پرسشنامه پنج وجهی ذهنآگاهی [ ]49توسط بائر و
همکاران ( )2006طراحی و ساخته شد و شامل 39ماده و
پنج خرده مقیاس است :مشاهده ،عمل توام با هوشیاری،
غیرقضاوتی بودن به تجربه درونی ،توصیف و غیرواکنشی
بودن .این پرسشنامه ،ذهنآگاهی فرد را در یک مقیاس
لیکرت  5درجهای از ( 1هرگز) تا ( 5همیشه) ارزیابی میکند.

شناسـایی منـابع اسـترس روانشـناختی آنهـا طراحی شده
اسـت .توصیفات رفتارهای قابل مشاهده کودک و تعامالت
والد -کودک را بر اساس یک مقیاس لیکرت  5درجهای از 1
(کامال مخالف) تا ( 5کامال موافق) ،در سه خرده مقیاس
آشفتگی والدین ،تعامالت والد -کودک و ویژگیهای کودک
مشکلآفرین ارزیابی میشوند .دامنه نمرات از  36تا 180
است و نمرات بیشتر نشان دهنده تنیدگی باالتر است .فرم
کوتاه مقیاس تنیدگی والدینی همسانی درونی باال ( 0/78تا
 )0/80و همبستگی باالیی با فرم بلند آن ،نشان داد [ .]40در
ایران ،فدایی ،دهقانی ،طهماسیان و فرهادی []41
ویژگیهای روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تنیدگی والدینی را
مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه ،پایایی به دو روش
بازآزمایی و محاسبه همسانی درونی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج بازآزمایی به فاصله  18روز ( 0/80تا  )0/90و محاسبه
ضریب آلفای کرونباخ برای هر سه خرده مقیاس ( 0/71تا
 ،)0/82از پایایی آن حمایت کرد .همچنین در تحلیل عاملی
تاییدی الگوی  3عاملی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.
اعتبار همگرای مقیاس از طریق محاسبه همبستگی میان
پرسشنامه اضطراب ،استرس و افسردگی 1و چک لیست
مشکالت رفتاری کودکان 2بررسی شد که نتایج حاکی از
اعتبار ابزار بود .ضریب همسانی درونی مقیاس کل مقیاس در
این پژوهش  0/90محاسبه شد.
3
 )4مقیاس دلبستگی بزرگساالن  ،یک ابزار خودارزیابی از
مهارتهای ایجاد روابط و خودتوصیفی شیوه شکلدهی روابط
دلبستگی نسبت به چهرههای دلبستگی نزدیک است که
توسط کولینز و رید ]42[ 4ساخته و در سال ]43[ 1996
مورد بازنگری قرار گرفت .این مقیاس دارای  18ماده است
که هر گویه بر اساس یک مقیاس لیکرت  5درجهای از 1
(کامال مخالف) تا ( 5کامال موافق) ،ارزیابی میشود و شامل
سه خرده مقیاس وابستگی  ،نزدیکی و اضطراب است .هر یک
از زیر مقیاسها دارای  6عبارت است .ضریب پایایی بازآزمایی
این آزمون برای هر یک از سه زیرمقیاس نزدیکی ،وابستگی و
اضطراب به ترتیب 0/71 ، 0/68 ،و  0/52گزارش شده است.
در شیوه دیگری از نمرهگذاری ،این پرسشنامه دارای دو زیر
مقیاس اضطراب (با  6ماده) و اجتناب (با  12ماده) است .در
این پژوهش از شیوه نمرهگذاری دوم استفاده شد .در این
شیوه ،گویههای  12 ،6 ،5 ،1و  14به صورت معکوس

1

Depression Anxiety Stress Scales
The Child Behavior Checklist
)3 State Adult Attachment Scale(SAAS
4 Collins & Read
)5 Preschool & Kindergarten Behavior Scales (PKBS
6 Merrell
)7 Five Fact Mindfulness Questionaair (FFMQ
2
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مریم قسامی و همکاران

مناسب تشخیص داده شدند .تمامی تحلیلها با استفاده از
نرمافزارهای اس .پی .اس .اس 4و ایموس 5نسخههای 23
انجام شد.

نمرهگذاری گویههای ،18 ،17 ،14 ،13 ،12 ،10 ،8 ،5 ،3
38 ،35 ،34 ،30 ،28 ،27 ،25 ،22و  39به صورت معکوس
انجام میشود .دامنه نمرات از  39تا  195است و نمرات بیشتر
سطح ذهنآگاهی باالتر را نشان میدهد .ضریب آلفای
کرونباخ این مقیاس بـین  0/75تـا  0/91گـزارش شـده
اسـت .همبستگی بین عاملها متوسط و در همه موارد
معنیدار و در دامنه  0/15تا  0/34بود [ .]49در ایران،
احمدوند و همکاران [ ]50اعتبار و پایایی این مقیاس را در
نمونهای از دانشجویان مورد بررسی قرار دادند .نتایج بازآزمایی
( 0/57تا  )0/84و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر پنج
خرده مقیاس ( 0/55تا  )0/83از پایایی مقیاس حمایت کرد.
همچنین ،نتایج اعتبار همگرا و واگرای مقیاس را مورد تایید
قرار داد .ضریب همسانی درونی کل مقیاس در این پژوهش
 0/70بدست آمد.

نتایج
میانگین سنی مادران شرکت کننده در این پژوهش
 32/92سال (با انحراف معیار  )5/47بود 54/8 .درصد از آنها
دارای تحصیالت لیسانس 34/5 ،درصد دیپلم 6/9 ،درصد فوق
لیسانس و  3/8درصد دکتری بودند .میانگین سنی کودکان ِ
این مادران  4/5سال (با انحراف معیار  )1/08بود که 48/6
درصد از آنها دختر و  51/4درصد پسر بودند.
در گام نخست ،ویژگیهای توصیفی متغیرهای پژوهش،
مورد بررسی قرار گرفتند .جدول  1یافتههای توصیفی
(میانگین ،انحراف معیار و همبستگی میان متغیرها) مربوط
به متغیرهای پژوهش را نشان میدهند .همان طور که
مشاهده میشود همبستگی میان متغیرهای پژوهش معنیدار
و در جهت مورد انتظار است.
در گام بعدی ،بررسی مدل ساختاری مد نظر قرار گرفت
برای بررسی برازش مدل ساختاری از شاخصهای مجذور
کای نرم شده ،6شاخص برازش تطبیقی ،7شاخص نکویی
برازش ،8شاخص نیکویی برازش تعدیل شده 9و ریشه ی دوم
مربعات خطای برآورد 10استفاده شد.
یک شاخص سنتی و رایج در ارزیابی برازش مدل ،خیدو
است که عدم معناداری آن در سطح  0/05نشان دهنده برازش
مدل است [ .]52از آنجا که این شاخص به حجم نمونه
حساس است ،شاخص مجذور کای نرم شده 11برای حل این
مشکل و کاهش اثر حجم نمونه معرفی شده [ ]53در منابع
مختلف مقادیر کمتر از  ]51[ 2و کمتر از  ]53[ 5به عنوان
نسبت قابل قبول برای این شاخص معرفی شده است .در
شاخصهای برازش تطبیقی ،نکویی برازش ،نیکویی برازش
تعدیل شده مقادیر  0/09و باالتر به عنوان شاخص یک مدل
مطلوب و مقادیر  0/08تا  0/09به عنوان مقادیر قابل قبول
معرفی شدهاند [ .]54در شاخص ریشه ی دوم مربعات خطای
برآورد مقادیر  0/05تا  0/08برازش مطلوب و مقادیر  0/08تا

شیوه انجام پژوهش
با هماهنگی مربیان مراکز ،به مادران ،توضیحاتی راجعبه
اهداف پژوهش داده شد و پس از کسب رضایت ،از آنها
درخواست شد که مجموعهای پرسشنامهها را که به ترتیب
شامل :مقیاس تنیدگی والدینی -فرم کوتاه ،مقیاسهای
رفتاری پیشدبستانی و مهدکودک ،مقیاس فرزندپروری،
مقیاس کیفیت مراقبت مادرانه ،مقیاس دلبستگی بزرگساالن
کولینز و رید و پرسشنامه پنج وجهی ذهنآگاهی بودند،
تکمیل کنند.
شیوه تحلیل دادهها
ابتدا اطالعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل توصیفی
(میانگین ،انحراف معیار و همبستگی میان متغیرها) قرار
گرفتند ،سپس برازش الگوی پیشنهادی با استفاده از
مدلیابی معادالت ساختاری مورد وارسی قرار گرفت .پیش
از انجام تحلیل ساختاری ،پیشفرضهای این روش شامل:
فقدان دادههای از دست رفته ،1فقدان دادههای پرت چند
متغیره 2و برقراری بهنجاری چند متغیره ]51[ 3مورد بررسی
قرار گرفت .از آنجا که پیشفرضهای آماری مربوط به کاربرد
مدلیابی معادالت ساختاری برقرار بود ،دادهها برای تحلیل

1

missing data
multivariate outliers
3 multivariate normality
)4 Statistical Package for Social Sciences (SPSS
(5 Analysis of Moment Structures )AMOS
) 𝑓𝑑6 normed chi square (𝑥 2 ⁄
)7 comparative fit index (CFI
)8 goodness of fit index (GFI
)9 adjusted goodness of fit index (AGFI
)10 root mean square error of approximation (RMSEA
11 normed chi square
2
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 0/09برازش قابل قبول الگو با دادهها را نشان میدهد [.]54
جدول  .1یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش (همبستگی میان متغیرها ،میانگین و انحراف استاندارد)
متغیر های مدل
دلبستگی
.1
اضطرابی
دلبستگی
.2
اجتنابی
 .3آشفتگیهای والد
 .4تعامالت والد-
کودک
ویژگیهای
.5
کودک مشکلآفرین
 .6مشاهده
 .7هوشیاری
 .8غیرقضاوتی بودن
 .9توصیف
 .10غیر واکنشی
بودن
 .11سهلگیری
 .12واکنشپذیری
بیش از حد
.13
واکنشخصومتآمیز
 .14حساس بودن و
پاسخدهی
در
.15
دسترسپذیری
رفتارهای
.16
برونسازنشده
رفتارهای
.17
درونسازی شده
میانگین
انحراف استاندارد

0/54
**
**0/50

**0/65

5
0/33
**
0/32
**
0/49
**
0/65
**
1

6
-0/19
**
-0/17
**
-0/18
**
0/26
**
**0/20

-0/19
**
-0/33
**
-0/30
**
-0/38
**
-0/27
**
0/24
**
0/45
**
0 /33
**
-0/34
**
-0/25
**
0/21
**
0/20
**
2/87

-0/17
**
-0/29
**
-0/22
**
-0/37
**
-0/22
**
*0/13

0/26
**
0/13
**
0/45
**
0/57
**
-0/30
**
-0/32
**
-0/32
**
0/44
**
0/45
**
-0/23
**
-0/24
**
24/51

1

0/32
**
0/23
**
-0/31
**
-0/27
**
0/18
**
0/19
**
2/79

-0/18
**
-0/33
**
-0/32
**
-0/32
**
-0/22
**
0/24
**
0/44
**
0/41
**
-0/35
**
-0/31
**
0/28
**
/30
**0
30/34

-0/26
**
-0/32
**
-0/27
**
-0/38
**
-0/32
**
0/30
**
0/37
**
0/37
**
-0/51
**
-0/47
**
0/47
**
0/42
**
24/44

-0/20
**
-0/35
**
-0/25
**
-0/33
**
-0/29
**
0/26
**
0/40
**
0/39
**
-0/47
**
-0/45
**
-0/59
**
-0/43
**
31/87

1

7
-0/33
**
-0/28
**
-0/33
**
-0/32
**
-0/35
**
**0/26

1
1

2
**0/49

0/49
**
0/44
**
/40
**0
**0/33

1

0/46
**
0/39
**
0/25
**
-0/21
**
-0/33
**
-0/29
**
0/37
**
0/33
**
-0/29
**
-0/21
**
27/28

0/83

0/46

7/09

7/66

8/01

5/46

4/73

/38
**0
0/30
**
**0/33

3
0/44
**
0/38
**
1

4
0/40
**
0/30
**
0/54
**
1

8
-0/29
**
-0/21
**
-0/32
**
-0/27
**
-0/24
**
0/13
**
0/46
**
1
0/34
**
0/16
**
-0/11
*
-0/19
**
-0/28
**
0/30
**
0/32
**
-0/21
**
-0/20
**
2/70
3
3/25

مقادیر شاخصهای برازش مدل پیشنهادی در جدول 2
نشان داده شده است .برای بهبود برازش مدل پیشنهادی 3
اصالح صورت گرفت :خطاهای متغیرهای مشاهده و
غیرواکنشی بودن و متغیرهای هوشیاری و غیرقضاوتی بودن
با هم همبسته شدند .همچنین مسیر رفتارهای فرزندپروری
با مشکالت رفتاری کودک که معنیدار نبود ،از مدل حذف
شد .بعد از اعمال تغییرات ،مدل اصالح شده مورد آزمون قرار
گرفت .شاخصهای برازندگی مدل اصالح شده نیز در جدول
 2آمده است .همان طور که مشاهده میشود مدل اصالح شده

9
-0/38
**
-0/36
**
-0/32
**
-0/38
**
-0/33
**
**0/45

10
-0/27
**
-0/22
**
-0/22
**
-0/32
**
-0/29
**
**0/56

0/38
**
0 /34
**
1

0/25
**
0/16
**
0/47
**
1

11
0/24
**
0/13
**
0/25
**
0/30
**
*0/26
*
-0/31
**
-0/21
**
-0/11
*
-0/31
**
-0/23
**
1

12
0/45
**
0/31
**
0/44
**
0/36
**
*0/40
*
-0/32
**
-0/33
**
-0/19
**
-0/33
**
-0/32
**
0/25
**
1

13
0/33
**
0/23
**
0/41
**
0/37
**
0/39
**
0/32
 **0/29
 **0/28
 **0/32
 **0/29
**
0/32
 **0/47
**
1

14
-0/34
**
-0/31
**
-0/33
**
-0/51
**
-0/47
**
**0/44

15
-0/25
**
-0/27
**
-0/31
**
-0/47
**
-0/44
**
**0/45

**0/37

**0/33

0/31
**
0/52
**
0/46
**
-0/32
**
-0/38
**
-0/38
**
1

0/33
**
0/49
**
0/44
**
-0/26
**
-0/35
**
-0/32
**
0/77
**
1

0/47
**
-0/31
**
-0/32
**
-0/32
**
0/52
**
0/49
**
-0/25
**
-0/24
**
22/67

-0/23
**
-0/32
**
-0/29
**
0/47
**
/44
**0
-0/19
**
-0/27
**
20/87

0/25
**
0/32
**
-0/31
**
-0/26
**
0/25
**
0/22
**
3/56

0/47
**
-0/38
**
-0/35
**
0/28
**
0/19
**
3/82

0/38
 **0/32
 **0/31
**
0/21
**
2/80

0/77
**
-0/45
**
-0/43
**
41/13

-0/42
**
-0/39
**
41/01

0/65
**
7/45

4/92

3/30

4/03

1/12

1/20

1/36

5/35

5/27

3/26

2/54

نسبت به مدل پیشنهادی برازش مناسبتری دارد و مقادیر
شاخصهای برازش مدل ،از برازش خوب مدل اصالح شده یا
نهایی حکایت دارد .شکل  2مدل نهایی پژوهش را نشان
میدهد.
ضرایب مسیر استاندارد همه مسیرها بر روی شکل درج
شده است .همان طور که مشاهده میشود همه مسیرها به
جز مسیر رفتارهای فرزندپروری به مشکالت رفتاری کودکان،
معنیدار هستند و عوامل مادرانه در مجموع  %51از واریانس
مشکالت رفتاری کودک را تبیین میکند.

28

16
0/21
**
0/18
**
0/28
**
0/47
**
0/59
**
-0/24
**
-0/29
**
-0/21
**
-0/25
**
-0/19
**
0/25
**
0/28
**
0/31
**
-0/45
**
-0/41
**
1

17
0/20
**
0/19
**
0/30
**
0/42
**
0/43
**
0/23
 **0/21
 **0/20
 **0/24
 **0/27
 **0/22
**
0/19
**
0/21
**
0/43
 **0/39
 **0/65
**
1
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جدول .2شاخص های برازش مدل پیشنهادی و اصالح شده
مدل پیشنهادی
مدل اصالح شده

2/df
2/22
1/73

CFI
0/93
0/96

GFI
0/90
0/93

آشفتگی والد

RMSEA
0/06
0/05

AGFI
0/86
0/90

تعامالت والد-

ویژگی های

کودک

کودک

0/81

0/65

0/81

تنیدگی والدینی

0/55
برونی سازی شده

0/87

درونی سازی شده

0/75

-0/23

0/51

-0/39
0/36

مشکالت
رفتاری

0/36

کیفیت

-0/22

0/76

مراقبت مادرانه

0/85

-/24
0/53 --0

0/91

-0

در دسترس بودن

آگاهی

حساسیت

-0/66

ذهن
آگاهی

0/57
مشاهده

0/63

/60
0/740 0/42

عدم قضاوت

توصیف

دلبستگی
0/78

اجتناب

0/25
عدم واکنش

-0/36
شیوههای
فرزند پروری
0/66
خصومت آمیز

0/69
واکنش بیش از حد

0/45
سهل گیری

شکل  .2الگوی نهایی پژوهش

برای بررسی اثرات غیرمستقیم ) تحلیل میانجی ( برای
هریک از متغیرهای میانجی ،از روش بوت استرپ 1در برنامه
ماکرو [ ]55بر روی نرم افزار اس .پی .اس .اس (نسخه )23
استفاده شد .در این روش میزان بازتولید نمونه  5000بار و
فاصله اطمینان  %95تعیین شد .جدول  3نتایج آزمون اثرات
غیرمستقیم را نشان میدهد .در بررسی اثرات غیرمستقیم،
چنانچه عدد صفر بین حد پایین و باالی فاصله اطمینان متغیر
میانجی قرار نگیرد ،اثر غیرمستقیم متغیر مورد نظر تایید

میشود .همان طور که در جدول مشاهده میشود نتایج از اثر
غیرمستقیم سبک دلبستگی مادر بر مشکالت رفتاری کودک
با میانجیگری تنیدگی مادر و کیفیت مراقبت مادرانه حمایت
کرد .در مقابل ،نقش میانجی ذهنآگاهی مادر و رفتارهای
فرزندپروری مادر در این مسیر مورد تایید قرار نگرفت .نتایج
نشان داد تنیدگی مادر به صورت غیرمستقیم و با میانجیگری
کیفیت مراقبت مادرانه بر مشکالت رفتاری کودک اثر
میگذارد اما اثر غیرمستقیم تنیدگی مادر بر مشکالت رفتاری
Bootstrap

29

اضطراب
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بر مشکالت رفتاری کودک اثر میگذارد اما از نقش میانجی
رفتارهای فرزندپروری مادر در مسیر رابطه ذهنآگاهی مادر
به مشکالت رفتاری کودک حمایت نکرد.

کودک با میانجیگری رفتارهای فرزندپروری مادر تایید نشد.
همچنین ،نتایج نشان داد ذهنآگاهی مادر با واسطهگری
کیفیت مراقبت مادرانه و تنیدگی مادر به صورت غیرمستقیم

جدول  .3نتایج آزمون اثرات غیر مستقیم
مسیرها
سبک دلبستگی مادر ← تنیدگی مادر ← مشکالت رفتاری کودک
سبک دلبستگی مادر ← ذهنآگاهی مادر ← مشکالت رفتاری کودک
سبک دلبستگی مادر ← رفتارهای فرزندپروری مادر ← مشکالت رفتاری کودک
سبک دلبستگی مادر ← کیفیت مراقبت مادرانه ← مشکالت رفتاری کودک
تنیدگی مادر ← رفتارهای فرزندپروری مادر ← مشکالت رفتاری کودک
تنیدگی مادر ← کیفیت مراقبت مادرانه ← مشکالت رفتاری کودک
ذهنآگاهی مادر ← تنیدگی مادر ← مشکالت رفتاری کودک
ذهنآگاهی مادر ← رفتارهای فرزندپروری مادر ← مشکالت رفتاری کودک
ذهنآگاهی مادر ← کیفیت مراقبت مادرانه ← مشکالت رفتاری کودک

داده
0/9793
0/0161
-0/0386
0/7028
-0/0054
0/0507
-0/0698
0/0069
-0/0751

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش و رابطه عوامل
مادرانه -که در دیدگاههای غالب فرزندپروری مورد تاکید قرار
میگیرند -در شکلگیری مشکالت رفتاری کودکان انجام شد.
به طور کلی ،نتایج از نقش عوامل مادرانه در شکلگیری
مشکالت رفتاری حمایت کرد و نتایج معادالت ساختاری
نشان داد که الگوی پیشنهادی با دادههای این پژوهش برازش
مطلوبی دارند و میتواند  51درصد از واریانس مشکالت
رفتاری کودکان را تبیین کند.
نتایج نشان داد دلبستگی مادرانه به صورت مستقیم بر
ذهنآگاهی مادر ،تنیدگی والدینی و شیوههای فرزندپروری
اثر میگذارد و به صورت غیرمستقیم و از طریق تنیدگی
والدینی و کیفیت مراقبت مادرانه بر مشکالت رفتاری کودک
تاثیر میگذارد .نتایج نشان داد ذهنآگاهی به صورت مستقیم
بر تنیدگی والدینی ،شیوههای فرزندپروری و کیفیت مراقبت
مادرانه تاثیر میگذارد و با واسطهگری کیفیت مراقبت مادرانه
و تنیدگی والدینی بر مشکالت رفتاری کودک اثر میگذارد.
همچنین ،تنیدگی والدینی هم به صورت مستقیم ،و هم به
صورت غیرمستقیم ،از طریق اثر بر کیفیت مراقبت مادرانه ،بر
مشکالت رفتاری کودک اثر میگذارد.
پژوهشگران معتقدند تجربه تعامالت حمایت کننده و
مراقبت کننده با تصاویر دلبستگی در کودکی ،به شکلگیری
دلبستگی ایمن کمک میکند .این کودکان اطمینان دارند در
مواقع نیاز ،میتوانند حمایت و پاسخگویی الزم را دریافت
کنند .احساس امنیت به آنها اجازه میدهد به جای نگرانی
درباره احتمال ترک یا رها شدن (دلبستگی اضطرابی) یا
محتاط بودن برای نزدیکی و صمیمیت با دیگران (دلبستگی
اجتنابی) ،بتوانند توجهشان را به شیوهای باز و بدون قضاوت
بر لحظه حاضر متمرکز کنند و با محیط درگیر شوند .به

بوت
0/9729
0/0192
-0/0373
0/7048
-0/0052
0/0507
-0/0691
0/0066
-0/0749

سوگیری
-0/006
0/003
0/001
0/002
0/0003
0/0001
0/0007
-0/0003
0/0002

خطای استاندارد
0/16
0/13
0/13
0/18
0/0099
0/0132
0/0132
0/0125
0/0193

حد پایین
0/67
-0/22
0/28
0/37
-0/02
0/02
-0/10
-0/01
-0/11

حد باال
1/34
0/28
-0/24
1/08
0/01
0/07
-0/04
0/03
-0/03

عبارتی ،دریافت مراقبت حساس و پاسخگو و شکلگیری
دلبستگی ایمن در کودکی ،ظرفیت الزم برای ذهنآگاهی را
فراهم میکند .در مقابل ،شواهد نشان میدهد دلبستگی
ناایمن با سطح پایین ذهنآگاهی در فرد ،همبسته است [،56
 57و  .]58مادران دلبسته مضطرب ،به دلیل فعال بودن
افراطی سیستم دلبستگی ،معموال بیش از حد بر احساس
پریشانی و نیازهای دلبستگی خود متمرکزند و این موضوع،
توانایی آنها را برای ادراک و تشخیص عالئم پریشانی و یا
نیازهای کودک ،کاهش میدهد و این به نوبه خود ،حساسیت
مادر را در پاسخدهی به کودک به صورت منفی تحت تاثیر
قرار میدهد [ 59و  .]60مادران دلبسته اجتنابی نیز ،که
آموختهاند برای حمایت از خود ،فاصله عاطفیشان را با
دیگران حفظ کنند ،وقتی در برابر احساس نیاز کودک قرار
میگیرند ،دچار تعارض اجتناب -گرایش میشوند :از یک سو،
مراقبت از کودک – به ویژه به روش ذهنآگاه -نیازمند آن
است که مادر سیستم رفتاری مراقبت را برای مراقبتی حساس
و پاسخده فعال سازد ،از سوی دیگر مادر اجتنابی میخواهد
سیستم دلبستگیاش را غیرفعال نگه دارد تا بتواند فاصله خود
را با کودک حفظ کند .بنابراین ،مادران دلبسته ناایمن که در
حال تقال برای حفظ فاصله عاطفی از کودکشان هستند و یا
بر نیازهای خود متمرکزند ،ذهنآگاهی پایینی در تعامل با
کودک دارند که حساسیت و پاسخدهی نسبت به نیازهای
کودک و درنتیجه کیفیت مراقبت را کاهش میدهد [ 28و
.]29
هرچند ،دلبستگی ناایمن به خودی خود ،به عنوان
پاتولوژی مطرح نیست ،اما نشانگر آسیب پذیری نسبت به
تنیدگی و مدیریت استرس در فرد است .همسو با یافتههای
این مطالعه ،پژوهشها از نقش الگوی دلبستگی مادر در
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بوده است .مادران ذهنآگاه که می توانند در "اینجا و اکنون"
باشند ،به احتمال کمتری تجارب منفی را نشخوار میکنند
[ .]26داماس[ ]20معتقد است این والدین میتوانند به جای
شخصیسازی تجربههای منفی فرزندپروی یا سرزنش خود،
از آنها فاصله بگیرند ،آنها را مشاهده و توصیف کنند .آنها قبل
از واکنش منفی وقفهای ایجاد میکنند ،خود را از قید افکار
خودآیند رها و بر لحظه اکنون تمرکز میکنند .این فاصله به
آنها اجازه میدهد تا به صورت موثری تنیدگیها و عواطف
منفیشان را کنترل و تنظیم کنند و یک روش منطقی برای
رویارویی با موقعیت انتخاب کنند .چنین والدینی ،میتوانند
به کودکان خود نیز ،بیاموزند چگونه از عواطفشان آگاه باشند
و آنها را تنظیم کنند؛ این به نوبه خود مهارتها و سازگاری
کودک را افزایش و مشکالت رفتاری آنها را کاهش میدهد
[ 26و .]31
در انتها ،باید ذکر کرد شیوههای فرزندپروری ،بر خالف
انتظار تاثیر معنیداری بر مشکالت رفتاری کودکان نداشت.
این یافته با نتایج پژوهشهای گذشته که نشان دادهاند
رفتارهای فرزندپروری منفی اثر افزایشی بر مشکالت رفتاری
دارد ،ناهماهنگ است [ 74 ،73و  .]75بخشی از این
ناهماهنگی میتواند تحت تاثیر عوامل فرهنگی ایجاد شده
باشد .به عنوان مثال پژوهشهای دویری و منشار 2روی
گروهی از نوجوانان مصری [ ]76و فلسطینی [ ]77نشان داد
سبک فرزندپروری مستبدانه بر سالمت روان نوجوانان تاثیر
معنیداری ندارد .دویری و منشار [ ]76پیشنهاد کردند
احتماال در فرهنگ های اقتدارگرا 3و جمعگرا (مانند مصر،
مراکش ،فلسطین ،چین) معنا و تاثیر سبک فرزندپروری با
فرهنگ های لیبرال غربی متفاوت است .پژوهشهای
هو ،]78[4چاو ]79[ 5و دیتر-دکارد 6و همکاران [ ]80نیز از
تاثیر تفاوتهای فرهنگی بر رابطه بین شیوهها و رفتارهای
فرزندپروری با مشکالت رفتاری کودکان حمایت کردهاند.
عالوهبر این ،در فرهنگهای جمعگرا (مثل ایران) به ویژه در
بافت سنتیتر ،خانواده هستهای در ارتباط بیشتر با خانواده
گسترده قرار دارد و پدر بزرگها و مادربزرگها نیز در مراقبت
از کودک مشارکت دارند و به نوعی به والدین کمک میکنند.
دریافت این حمایت از سوی آنها ،هم میتواند به کاهش
تنیدگی والدینی کمک کند و هم نقش تعدیل کنندهای در
تاثیر شیوههای فرزندپروری ناکارامد والدین بر ایجاد مشکالت

توانایی مواجهه او با تنیدگی و سازگاری با وظایف والدگری
حمایت کردهاند [ .]61پژوهشها نشان دادهاند هر چند
تنیدگی والدینی را میتوان به عنوان بخش اجتناب ناپذیری
در تجربه والدگری دانست اما والدین با دلبستگی ناایمن
مستعد تجربه سطوح باالتری از تنیدگی در بافت رابطه
کودک -والد هستند [ 62و  ]63و تنیدگی والدینی باالتر با
مشکالت بیشتر در کیفیت ارتباط و مراقبت از کودک [ 64و
 ]65و در نتیجه مشکالت رفتاری بیشتر در کودکان همبسته
است [ 66و .]67
بر اساس نظر بالبی [ ،]3نظام دلبستگی به منزله یک
نظام انگیزشی در مواجهه با تنیدگیها فعال میشود و
پاسخهای مقابلهای ویژهای را راهاندازی میکند که بنابر
کیفیت سیستم دلبستگی که میتواند کاهش یا افزایش
تنیدگی را به دنبال داشته باشد .افراد دلبسته ایمن که
مدلهای درونکاری مثبت از خود و دیگران ،سازماندهی و
نظمجویی هیجانها را به عهده دارد ،از راهبردهای سازش
یافتهتری سود میجویند که تنیدگی را به حداقل میرساند و
هیجانهای مثبت را فعال میکند[ 3و  .]60در حالی که
دلبستگی اضطرابی با احساس آسیبپذیری در خود ،پردازش
افراطی هیجانها افزایش برانگیختگی و تشدید نشانگان
هیجانی و جسمانی در موقعیت تنیدگیزا و دلبستگی
اجتنابی با بیاهمیتانگاری اغراقآمیز و انفصال روانشناختی
از موقعیت تنیدگیزا و سرکوب هیجانی همراه است.
دلبستگی اجتنابی به واسطه گسست روانی-هیجانی از
موقعیت استرسزا ،به صورت موقت میتواند از وقوع
پاسخهای فیزیولوژیکی آشکار به تنیدگی ،جلوگیری نماید،
اما از آنجا که اجتناب این افراد معموال با درونریزی و
فرونشانی هیجانی همراه است ،در طوالنی مدت خطر
آسیبهای جسمانی و روانشناختی را افزایش میدهد [.]68
همسو با یافتههای این مطالعه ،شواهد از تاثیر ذهنآگاهی
مادر بر تنیدگی والدینی و شیوههای فرزندپروری حمایت
کردهاند .نتایج مداخالت انجام شده توسط بگلس و همکاران،
[ ،]32کاستورث 1و همکاران [ ،]69سین و همکاران [71 ،70
 71و  ]72نشان داده است آموزش ذهنآگاهی به مادران با
نتایج مثبتی مانند کاهش تنیدگی والدینی ،سبک ها/
شیوههای فرزندپروری سازگارانهتر ،بهبود کیفیت ارتباط با
کودک و در نتیجه کاهش مشکالت رفتاری کودکان همراه
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برای کاهش/پیشگیری از مشکالت رفتاری کودک مطرح
کردهاند .در مداخالت فرندپروری مبتنی بر رفتار تالش
میشود با آموزش روشهای اصالح رفتار به والدین که مبتنی
بر پاداش و تنبیه هستند شیوههای فرزندپروری والدین را
بهبود بخشند .آنها بر این باورند که با کاهش مشکالت رفتاری
کودکان ،تنیدگی والدینی نیز کاهش خواهد یافت که این نیز
به نوبه خود سبب کاهش مشکالت رفتاری کودک خواهد شد.
در مداخالت مبتنی بر دلبستگی ،با پذیرش این فرض که
دلبستگی مادر بر کیفیت مراقبت اثر میگذارد ،آموزش
روشهایی برای بهبود کیفیت مراقبت از کودک ،هدف مداخله
قرار میگیرد .در واقع ،در هر دو روش ،آموزش فرزندپروری
با تمرکز بر خودِ کودک صورت میگیرد .وقتی از آموزشهای
فرزندپروری صحبت میکنیم ناخودآگاه یک ارتباط دو نفره
که یک سوی آن مادر قرار دارد و سوی دیگر فرزند ،به ذهن
میآید که اکنون آموزشهای فرزندپروری به ما می گویند در
هر موقعیت در برابر کودک چگونه رفتار کنیم .این آموزشها،
برای هر موقعیت راهکار مناسبی ارائه میکنند و این بسیار
خوب و کامل به نظر میرسد! اما چرا واقعیت به این خوبی
نیست؟ تصور میشود پاشنه آشیل آموزشهای فرزندپروری
غفلت از خودِ مادر است .مادر با همه ویژگیهای خود ،با همه
درگیریها ،تنشها و مشکالت روزه مره خود در این ارتباط
حاضر است و ارتباط مادر -کودک را نمیتوان به یک ارتباط
دو نفره ایزوله کاهش داد .به نظر میرسد با برداشتن یک گام
به عقب در آموزش فرزندپروری و مورد توجه قرار دادن خودِ
مادر میتوان اثرگذاری و دوام آموزشهای فرزندپروری را ارتقا
بخشید .یکی از راههایی که در این پژوهش پیشنهاد میشود
باال بردن ذهنآگاهی مادر است .باال بردن ذهنآگاهی مادر
سود چند جانبه دارد :از یک سو ،همانطور که داماس ()2005
میگوید با اثرگذاری بر چرخه خودکار تعامالت مخرب مادر-
کودک ،این چرخه را کند میکند و اجازه میدهد آموزههای
فرزندپروری راه خود را پیدا کنند .از سوی دیگر ،ذهنآگاهی
به مادر فرصت میدهد تا با تمرکز بر اینجا و اکنون ،از تنگنای
دلبستگی ناامن خود رها شود تا بتواند به صورت حساس و
پاسخگو بر نیازها و فعالیتهای کودک مواجه شود .همچنین،
ذهنآگاهی به صورت مستقیم بر تنیدگی و عواطف منفی
مادر اثر میگذارد و آن را کاهش میدهد .کاهش تنیدگی هم
به صورت مستقیم و به صورت غیرمستقیم از طریق کمک به
بهبود تعامل مادر -کودک و کیفیت مراقبت مادر بر کاهش
مشکالت رفتاری کودک اثر میگذارد.

رفتاری کودک داشته باشد .همچنین ،در این پژوهش نقش
پدر و ویژگیهای او در ارتباط با کودک مورد بررسی قرار
نگرفت .شیوه فرزندپروری کارآمد و سازگارانه او میتواند از
تاثیر روشهای ناسازگارانه مادر در برخورد با کودک بکاهد.
عالوه براین ،باید در نظر داشت والدین بسیاری از رفتارهای
ناکارامد در فرزندپروری (سهل گیری ،سرزنش ،تنبیه بدنی
و ) ...را به دلیل نتایج مثبت کوتاه مدت آن در کنترل رفتار
کودک و کاهش تنیدگی خود انجام میدهند ،حال آن که اثر
مخرب برخی رفتارهای مادر ممکن است در دراز مدت نتایج
خود را در شکلگیری مشکالت رفتاری کودک نشان دهد .از
آنجا که پژوهش حاضر به صورت مقطعی انجام شده است،
نمیتواند آثار طوالنی مدت آن را پیگیری کند .بخش دیگر
این ناهماهنگی ممکن است بیانگر نقش مهمتر متغیرهای
کیفیت کلی مراقبت مادرانه ،تنیدگی والدینی و سبک
دلبستگی مادر در شکلگیری مشکالت رفتاری کودک نسبت
به شیوههای فرزندپروری باشد.
با وجود برازش مدل پیشنهادی ،محدودیتهای این
پژوهش را باید در تفسیر نتایج در نظر داشت :شرکتکنندگان
در پژوهش از یک شهرستان نسبتا کوچک انتخاب شده بودند،
بنابراین در تعمیم یافتههای آن باید احتیاط نمود .پیشنهاد
میشود که پژوهش مشابه در جامعه آماری بزرگتر ،تکرار
شود .نظریهپردازان دلبستگی معتقدند سبک دلبستگی را
نمیتوان به خوبی از طریق پرسشنامههای مداد -کاغذی
ارزیابی کرد [ ]81زیرا پاسخهای مطلوب اجتماعی و شخصی
ممکن است با بازنماییهای درونی روابط دلبستگی تداخل
کنند .با این وجود ،به دلیل عدم امکان اجرای مصاحبه ،از
پرسشنامه مداد -کاغذی استفاده شد .مشکالت رفتاری
کودک ،صرفا مبتنی بر دادههای گزارش شده مادر سنجیده
شد؛ سوگیری در گزارشها میتواند نتایج را تحت تاثیر قرار
دهد .بنابراین در پژوهشهای آینده میتوان با استفاده از
گزارش والد دیگر ،معلم و یا مشاهده مستقیم از صحت و دقت
دادهها اطمینان بیشتری حاصل کرد .این پژوهش ،از نوع
مقطعی بود ،پیشنهاد میشود تاثیر عوامل مادرانه بر مشکالت
رفتاری کودک در طول زمان نیز ،مورد بررسی قرار گیرد .از
دیگر محدودیتهای پژوهش میتوان به تعداد زیاد
پرسشنامههای استفاده شده اشاره کرد که میتواند خستگی
و در نتیجه کاهش دقت پاسخدهندگان را به دنبال داشته
باشد.
چنانچه در مقدمه نیز اشاره شد ،چارچوب های نظری
مهم در فرزندپروری (دیدگاه رفتار و دلبستگی) از زوایه
متفاوتی به نقش مادر در شکلگیری مشکالت رفتاری کودک
پرداختهاند و بر این اساس برنامههای فرزندپروری متفاوتی را
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