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Abstract
Purpose: The goal of this research is studying relation
between life styles and maternal parenting styles and their
effects on behavioral problems of children (disobedience).
Method:The method was post-event and surveying
technique was used. The statistical society included all
primary schools of Tehran (2014-15) and their mothers.
115 children and their mothers were selected by multi-step
sampling method. Data was gathered by three standard
tools: Steger Life Meaning Scale, Bamrind’s Parenting
Styles Scale, and Children Disease Symptoms Scale.
Findings: The findings showed that there was a
significant relation between disobedience disorders and
parenting styles, but there was no significant relation
between recklessly and autocratic parenting styles. Also,
another assumption showed that the more significant the
lives of mothers, the less the disobedience disorders in
children. Conclusion: showed that only powerful
parenting styles among the three parenting styles, affected
children disobedience significantly and decreased it. The
other assumptions indicated that mothers’ education
affected their lives significance, and employed mothers
used recklessly styles more than household mothers.
Mothers’ education affected autocratic styles significantly
and under-diploma mothers used autocratic styles more.
Keywords: Life meaning, parenting styles, children’s
behavioral problems (disobedience).
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 ا نی تحقیق با هدف شناسایی بررسی ارتباط معناداری زندگی و شیوههای:هدف
   دش ما. فرزندپروری مادران بر مشکالت رفتاری کودکان (نافرمانی کودکا )ن انج
 جامعه.ن از تکنیک پیمایش استفاده شد،  از نوع پس رویدادی بود و در آ:روش
 ) و1393 - 94
115

   آماری شامل همه کودکان دبستانی ش ارهت ره ننننن (در س لا لیصحت ی

 حجم نومن هه هههای مع لدا، با روش نمونهگیر لحرمدنچ ی هه هههای.مادران آنها شد

   دندش باختنا یفدا ر داد ی هههه ههههه اب اه. کودک و مادران آنها به صورت تص وآدرگ
    ، استفاده از سه اب ایقم ؛یشهوژپ درادناتسا راز سسسسسسسسس مع گتسا یگدنز یان ر سایقم
    یضرم اکدوک ننننننننننننننن (فر هژیو م

دنیرماب ی، ش وی ه ه ورپدنزرف یاه ر میالع سایقم و

     حاصل از آزمون فرضیه نیب ؛هک دوب نآ رگنایب اه: یافتهها.والد )نی انجام شد
دراد دو. اختالل نافرمانی کودکان با شیوه فرزندپروری مقتدرانه رابطه معنادار وج
      اما بین اختالل نافرمانی کودکان با ش ورپدنزرف هوی ر گنا لهس ی ا هنادبتسم و هنار
       ردقره

ن فر ؛داد ناشن هعلاطم نیا رگید ض،  همچنی.رابطه معنادار مشاهده نشد

دو.  اختالل نافرمانی درکودکان کمتر د م هدی یی یییش،زندگی مادران معنادارتر باشد
      ی ورپدنزرف هویش ری،  از بین شیوههای سه گان ورپدنزرف ه ر طقف:نتیجهگیری
     مقتدرانه براختالل نافرمانی کودکان ت دانعم ریثأ ا و دراد ر  شهاک ثعاب ا لالتخ
 فرضیههای بعدی در مورد متغیرهای زمینهای بیانگر آن.نافرمانی کودکان میشود
بود که تحصیالت مادر بر معناداری زندگی آنها تأثیر دارد و مادران شاغل بیش رت
 تحصیالت.ازمادران خانه دار از شیوه فرزندپروری سهل انگارانه استفاده میک نن د
 ملپید ر زا هیقبزا، مادر ف طق بر شیوه مستبدانه تأثیر معنادار دارد و مادران یز ر تشیب
3

2

.شیوه مستبدانه استفاده میک نن د

 مشکالت رفتاری،  شیوههای فرزندپروری،  معناداری زندگی:واژگان کلیدی
.)5(نافرمانی کودکان4کودکان
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2

meaning in life
3
maternal parenting styles
4
children's behavioral problems
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disobedient children
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مقدمه
ت خ داونا ههه محوررر اس .ت
ی بههه کاررر میییرود ،م الخاد ت ت
از جمله مداخالتی که به طور وسیع در مورد کودکان مبتال به مشکالت رفت را ی ی
تحقیقات ثابت کرده است که مداخالت خانوادگی رفتاری بر م نب ای اصول یادگیری اجتماعی در درمان و پیشگیری طیف وسیعی از
یدهد که عوامل خطرساز خانوادگی مانند فرزنددد پر رو ی ی
ی
مشکالت رفتاری و هیجانی مؤثر است .با توجه به ا نی که تحقیقات نشان م 
ی در
ت ع فطا ییی و رفت را ی ی
ضعیف ،تعارضات خانوادگی و جدایی زناشویی پیشبینی ک نن دههای نیرومندی برای رشددد و حفظظظ مش الک ت ت
یدهد از زمره روش اه ییی ب ایس ررر
کودکان و نوجوانان سه تند ،لذا روش مداخلهای که شیوه فرزند پروری والد نی را مورد هدف قرار م 
ش اه ییی
مؤثر پیشگیری از اختالالت مزمن رفتاری است .در واقع ،ریشه بسیاری از نا نه جاریها را باید در روابط اعضای خانواده و رو 
تربیتی والد نی جستجو کرد .اکثر مشکالت رفتاری کودکان منعکس ک نن ده شرا طی پیچیده بین فردی اعضای خانواده به ویژه وال ید ن نن
است (طهماسیا ،ن .( 1383
متخصصان در شناخت وجود یا عدم وجود رفتارهای مشکل زای خاص ،بهنجار یا نا نه جار را از مه تفکیک نمیک نن د .بلکه فراوانی،
شدت ،مزمن بود ،ن مرت طب بود ،ن عامل تفکیک است (کمپل .) 008 2 ،یکی از مشکالت را جی و مرت طب با خ نارود رد هداونا ،یکدوک
اختالل نافرمانی است .اختالل نافرمانی به معنای حالتی است که در طول مدتی دراز و با درجهای شدید و ب وص ه ر ایسب یت ر یفنم  در
کارهای تحصیلی کودک تأثیر گذاشته و دارای کی

  
  

یا چند خصوصیت است )1 :نوعی ناتوانی در یادگیری است که نت ناو نآ یارب

علت هوشی ،حسی یا جسمی پیدا کرد )2.ن  یطباور داجیا رد یناوتا ر شخب تیاض

ب ناملعم و نالاسمه ا  )3......... ........دارا ب ندو

رفتارها ا و

احساساتی متفاوت در شرا طی عادی )4.دارا بودن اندوه و افسردگی به طور همیشگی )5.نشان دادن ترس و یا عال می بدنی در رابط اب ه   
یگیرد و
مسابل شخصی و تحصیلی .اختالل نافرمانی از جمله اختاللهای برونی سازی شدهای است که نوعًاًا در اوایل کودکی شکل م 
رفتارهایی که مشخصه ا نی اختالل سه تند (مانند نافرمانی ،خصومت ،جر و بحث) معمو ًالًال تا شش س رهاظ یگلا    م ممیشوددد در نتیج زا ه
بشناسی آ ،ن شیوههای فرزندپروری ناکارآمد والد نی را میتوان مطرح کرد (هاال ناه ،نمفاک و
اصلیتر نی عوامل سب 

،رهام همجرت     

.) 1378
هر خانوادهای شیوههای خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش به کار میگیرد .ا نی شیوهها که شیوههای فرزندپروری

یشوند متأثر از عوامل مختلف از جمله عوامل فر نه گی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره است (هاردی 6و همکارا ،ن ، 1993
نامیده م 
به نقل از حسینی نسب و همکارا ،ن  .) 1378بامر نی د تحلیل عمیق و گستردهای در زمینه ،شیوههای فرزندپروری انجام داده است وی بر
اساس سه شیوه متمایز تعامل والد-فرزند را به شیوههای فرزندپروری آشکار ساخته اس :ت

ش ششیوه مقتدران راگنا لهس ،ه ا و هن

(استافورد و بهیر .) 1377 ،وی در تحقیقات خود به ا نی نتیج دلاو یرورپ دنزرف هویش هک دیسر ه ی رد ن    

م هنادبتس

ی ویژگییی اه ییی
   شکلللگیری ی

شخصیتی و رفتاری کودکان مؤثر است به طوری که شیوه مقتدرانه ویژگی شخص اجنهب یتی ر ،سفن هب دامتعا نوچمه  ،یدونشخ

       

استقالل رأی ،باکفایتی و متعاقب آن رفتارهای بهنجار را موجب میشود در حالی که شیوه سهل انگارانه منجر هب دامتعا دوبمک هب     
نف ،س خودداری و استقالل رأی کودکان شده و نیز اعمال ن نس جیده و بیهدف را باعث میگردد در شیوه مستبدانه کودکان فاقد اتکا
به نفس و استقالل رأی بوده و در برقراری ارتباط با همتاها ناتواناند (بامر نی د.) 1967 ،
مح قق ان دیگری نیز نشان دادند که شیوههای فرزندپروری والد نی با اختالالت رفتاری کودکان رابط تالکشم هک دنتفایرد و دراد ه     
سلوک ،سو مصرف مواد ،رفتارهای ضداجتماعی و بزه کارانه با شیوه فرزند پروری رابطه دارد (تهران و تسود ی

،ناراکمه

.) 1387

Hardy
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ههای فرزندپروری...
بررسی معناداری زندگی و شیو 

همچنین فطین حور (  ) 1375نشان داد که بین شیوههای فرزند پروری کودکان بهنجار و کودکان م ناردا بم ت فر تالالتخا هب ال تاری      
تفاوت معناداری وجود دارد .به طوری که مادران کودکان بهنجار بیشتررر از ش و هناردتقم هوی دام را دوک ن ک تالالتخا هب التبم نا        
رفتاری بیش از شیوه مستبدانه فرزندپروری استفاده مینما نی د .به ا نی ترتیب احتما ًالًال معنای زندگی عالوه بر ا نی که بر تع لاو تالما دد ددد-
کودک نقش دارد به طور غیرمستقیم با اختالالت رفتاری کودکان نیز رابطه دارد به عبارت دیگر انتظار م ممیرود افر حطس زا هک یدا    
باالیی در معنای زندگی برخوردارند تعامالت مؤثر و مفیدی با فرزندان خود داش هجیتن رد و هت    کودکا نننشا ننن نیز رفتارها ای س ملا و
بهنجاری را داشته باشند .تأثیر محیط خانواده بر رشد کودک بوسیله مشاهدة تعامل والد -فرزند مورد بررسی قرار گرفته است .در ا نی
ل حمایتتت و پر رو ش ش
ش
ش (گرم ماش )،ی لل لل
مشاهدات معمو ًالًال ویژگیهای رفتاری والد نی به وسیله دو بعد ار یز ابی شده است :الف -پ ریذ ش ش
یباشد .ب -کنتر ،ل شامل آن دسته از رفتارهای والد نی است که رفتار کودک خوددد را یاده ت ت
ت
عاطفه مثبت بین والد نی و کودک م 

یک نن د مانند :را نه مایی و کنتر ،ل بازدارنده یا تسهیل ک نن ده (پل کنین 7و همکارا ،ن به نقل محرابی.) 1383 ،
م 

پژوهشگران و نظریهپردازان متعدد ،وجود رابطه بین معنای زندگی و متغیرهای روان شناختی همچون سالمت روا ،ن شخصیت و ف نون
مدارا را نشان دادهاند .فرانکل (  1984به نقل از شرفی ) 1384 ،مینو سی د سالمت روان یعنی از مرز توجه به خ  رتارف دو ر و نتف بذج     
معنا و م ظن وری شد ،ن آنگاه است که خود ،به طور خودانگیخته و طبیعی فعلیت و تحقق مییابد .از نظر وی ،وجود و احساس مع رد ان
شهای مثبتی داش ناققحم .دنشاب هت   
زندگی ،مانند کلیدی است که میتواند قفل و گره مشکالت را باز نماید و باعث شود تا افراد کن 
نشان دادهاند که وجود معنا در زندگی عنصری اساسی در بهز سی تی روانی-عاطفی است و به طور سی  اب یکیتامتس ا زا ینوگانوگ داعب
شخصیت ،سالمت ذ نه ی و جسمی و سازگاری و انطباق با استرسها ،مذهب و فعالیتهای م طابترا یراتفر یراگزاس و یبهذ      دارد
(اسکنل و بکر .) 2006 ،فرانکل ،معتقد است انسانها در جستجوی معنای زندگی سه تند ،آنها از طریق حرکت عمدی به سوی تع یلا
خود میکوشند تا به معنا و مقصود دست یابند .پژوهشهای دیگر نشان دادهاند که زندگی معنادار ارتباط یز ادی با توانایی حل م ئس له،
سهای در حال افزایش (بارنام 8و همکارا ،ن  ) 1998و بهبود عال می ناشی
سالمت روان شناختی ،پاسخهای انطباقی و سازگارانه به استر 

از افسردگی دارد .در ایرا ،ن نصیری و جوکار (  ) 1387نشان دادن نیب هک د    مع ادان ررری زن  تیاضر و یداش ،دیما و یگد ا ،یگدنز ز      
هم سب تگی مثبت و معنادار و بین معناداری زندگی و افسردگی هم سب تگی منفی وجود دارد.
با توجه به تبیین مسآله پژوهشی در سطور باال ،در ا نی تحقیق به چگونگی و میزان ارتباط متغیرهای شیوههای فرزندپروری و مع ادان ررری
زندگی بر اختالل نافرمانی در کودکان میپردازد .هدف ،شناسایی رابطه اختالل نافرمانی کودکان با شیوههای مختلف فرزند پروری و
اهداف جزئی شامل تعیین میزان رابطه اختالل نافرمانی کودک با شیوههای فرزند پروری مقتدرانه ،سهل انگارانه ،و م یعت و هنادبتس ین
میزان رابطه اختالل نافرمانی کودک و معناداری زندگی مادران بوده است.
معنا در زندگی به اشکال گوناگون تعریف شده و معمو ًالًال واژههای معنا و هدف به کی

معنا بکار برده شدهانددد؛ بههه ع اون ننن مثا للل معنا ا

مترادف با برخورداری از هدف در زندگی (ریف )، 1995 ،9تلفیق تقاضاهای بیرونی فرد در رابطه با دنیای درونیاش (یالوم)0 98 1 ،10
ل و پالتا ا .) 008 2 ،11رک ککر ) 2000 (12آن را ادراک ن ،مظ
و یا به عنوان ادراکی از هم سب تگی و انسجام در نظر گرفتههه ش هد استتت (پیرتل ل

انسجام و هدف در سه تی و دنبال کردن اهداف ارزشمند و نیل به آنها همراه با حس رضا ایتمندی تعر یانعم مهف .تسا هدرک فی

   
7
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زندگی به ا نی ترتیب موجب میشود که افراد بتوانند تجربیاتشان را تعبیر کرده و س نامزا هب تبسن ،دنهد

ار و شز

رد دوخ هاگیاج       

زندگی ادراکی به دست آورند و چیزهایی را که برایشان مهم است ،شناسایی ک نن د و انرژیهایشان را به ط  تیاده یرثوم رو ن دنیام   

(استگر .) 2009 ،13ونگ ) 1998 (14معنا را به ع اون ننن ی ککک س زا ةة فردددی و فر نه گ گگی مبت ننن ی بررر ن اظ ممم ش خان تتی تعر ییی ف ک ککرده استتت ک ککه

یدهددد و زندگگگی را وقففف هدفمندددی ،ارزش اه ییی فردددی و رضا ایتمندی
تها و اهداف را تحت تأثیر قرار م 
بهای فردی ،فعالی 
انتخا 
یکند.
م 

یبی نن د ،اعتقاد دارند که زندگی هدف مهمی دارد و قابل فهم استتت (بامی تس ررر و نی ییومن.) 1991 ،15
کسانی که زندگی خود را معنادار م 
یکند ،بلکه باعث افزایش رضایت شخصی و احساس
یها کمک م 
سطوح باالی معنا در زندگی نه ف طق به فرد در رویارویی با دشوار 
ش عمده های در افزاایش ت او ننن فرددد در مقابلههه با
یتوان گفتتت ج بن ههه اه ییی خا صصص ی از مع ادان ررری نقش ش
یشود .در نتیجه م 
کامیابی در فرد م 
مشکالت دارد (کیم 16و همکارا ،ن  ،0 99 1نقل از زاهد بابالن و همکارا ،ن .) 1391

در مورد تعامل والد ـ کودک تحقیقات بسیاری صورت گرفته است .یکی از ا نی تحقیقات مربوط به دایا بامر نی د است که تحلیل عمیق
و گستردهای در ا نی زمینه انجام داده است .وی برا نی اسا ،س سه شیوه متمایز تعامل والدـ فرزند را بنام شیوههای فرزندپروری ،آش راک

ساخته است :شیوه مقتدرانه ،سهل انگارانه و مستبدانه (استافورد و به یر .) 1377 ،17شیوههای فرزندپروری الگوهای تعامل والد-کودک
را نشان میدهد که نظریات مختلف به صورتهای متفاوت ط قب هبندی و تعریف شدهاند :در یز ر به برخی از ا نی

ظن ر شا تای ا هدش هر     

است .مطالعات کالسیک بر روی مادران نشان داده است که رفتار تربیتی آنها را میییت او ننن بر  یاپرید شیارگ ود  ا درک هبرجت هیلو

    

(بالدو نی  1948 ،18؛ بکر 1964 ،19؛ سیرز ،20مک کوبی ،21و لو نی  1985 ،22؛ سیموندز ، 939 1،23نقل از استافورد و بهیررر .) 1377 ،س زدنومی

در بررسیهای اولیه خود سلطهگری-سلطهپذیری را به ع ناون دام هزیگنا را لرتنک یارب ن ،مود هبنج .درمش رب ناشناکدوک راتفر

        

پذیرش-طرد ،بر گرایش عاطفی مادران ن بس ت به کودکانشان اشاره داشت .شافر )، 959 1(24با تحلی  لماوع ددجم ل ر رد ردام یراتف      
تعانل والد-کودک ،کی

مدل فرضی زنجیرهای که پیرامون دو بعد قطبی خودمختاری-کنترل 25و خصومت-عشق ،26سازمتندهی شده

بود ،ارائه داد.
ازجمله را جی تر نی تشخیصهای اختالالت سالمت روان در دوران کودکی اختالل نافرمانی مقابلهههای اس عم هک ت مو ًالًالًالًالًالًالًالًال ب ببین  8تا ا 12
یشوند ،زود از
یشود و شیوع آن در پسرها بیشتر از دخترها است .کودکان مبتال به این اختال ،ل به آسانی خشمگین م 
سالگی نمایان م 
یروند ،با دیگران ستیز دارند ،ن بس ت به خواست و مقررات بزرگساالن بی اعتنایی یا عدممم همک ککاری ،نشا ننن مییید نه ددد و از
کوره در م 
یک نن د و به عمد کارهای مزاحمت برانگیز ا نجام مییید نه ددد (لطف ففی کاشاننی و وز ییی ری .)0 38 1 ،ا نی
طرفی کینه توزی م 

رد ناکدوک   

دوران مدرسه احتما ًالًال در برخی از موضوعهای درسی موفقاند ،اما اغلب ح  دنچ رد لقاد د نتسه فیعض سر د ،یراتفر تالالتخا        .
13
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رفتارهای گوناگون افراطی ،مزمن و انحرافی است که گستره آن شامل اعمال تهاجمی یا برانگیختگی ناگهانی تا اعمال افسرده گونه و
گوشهگیرانه میباشد و بروز آنها به دور از انتظار مشاهده ک نن ده است ،به طوری که وی ارزوی توقف ا نی گونه رفتارها ا را دارد .به
سخن دیگر ،ا نی گونه رفتارها او ًالًال ،تأثیر منفی بر فرآ نی د رشد و انطباق مناسب ک راد طیحم اب کدو د     ،ثانی ًاًا ًاًا مزاحم یگدنز یارب ت    
یآورد (سیف نراقی و نادری.)0 37 1،
دیگران و استفاده آنها از شرا طی به وجود م 

آنوال و نورم )، 005 2(27نوعی ط قب هبندی از اختالالت رفتاری کودکان ارائه داد و مشکالت رفتاری کودکان را ب وص ه رت    رفتار اه ییی
حالتتت اه ییی دیگر ،ندشن یعامتجا 

برونی سازی و درونیسازی بیان کرد .رفتارهای برونی سازی شامل رفتار اه ییی ب و هدشن یرادزا

میگردد .در ا نی نوع از مشکالت رفتاری ،هیجانات منفی به سمت دیگران جهتگیری میشود که به ،مشخ تروص و یرگشاخرپ
تهای خود ت ظن یمی رشد نیافته دارند که به رفتارهای کنترل نشده،
ناکامی بروز میکند .کودکان با مشکالت رفتاری برونسازی ،مهار 
با دامنه گستردهای از بروندادهای منفی برای کودکان و نوجوانان مرتبطند و اغلب اثراتی دارند مه تا بزرگ لوط هب یلاس   

مانند مصرف مواد ،بی ثباتی شغلی و مشکالت ارتباطی (جامپیون ،28گودال ،29راتر  1995 ،،،؛ م و نوهام ک
بنت 1994 ،؛ نقل از مک کی 30و همکارا ،ن  .) 008 2در مقابل ،رفتار درونیسازی ش لما

،ناراکمه

میییانجامددد،
 2006؛ آفر و د

ی ،ترس و یرادزاب ،ییو
ک ران هههگیری ی

بارطضا    

یشود .هر دو ن تالکشم عو
تگیری م 
میشود .در ا نی نوع از مشکالت رفتاری ،هیجانات منفی به سمت خود (به جای دیگرا )ن  .جه 
رفتاری درونی سازی و برونیسازی از سالهای اولیه دبستان به بعد ن بس تًاًا ثاب د ره ،هوالع هب .دنتسه ت و نیا عون        

  

رفتارها ا منجر هب    

مشکالت در ج بن ههای گوناگون زندگی شامل مدرسه ،ارتباط با همتاها و سالمت روانی میشود (هین شاو 1992 ،؛ روسر و همکارا ،ن
 1998؛ نقل از آنوال و نورم .) 005 2 ،با توجه به آنچه که گفته شد هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطههه ب نی و ییوشانز تیاضر
صمیمیت زوجین زنان متأهل با سازگاری اجتماعی آنها است و ا نی سؤال را مطرح میکنددد ک یسررب نیب ایآ ه      رابطههه ب نی تیاضر   
زناشویی و صمیمیت زوجین زنان متأهل با سازگاری اجتماعی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
رو ش
روش از گونه مطالعات کاربردی ،و ع ّلّلی -مقایسهای یا پس رویدادی بوده و برای بررسی موضوع تحقیق از می نا روشها ای مختلف
جمع آوری اطالعات ،از سه ابزار شامل سه پرسشنامه استاندارد استفاده شد .جامعه آماری مطالعه حاضر که ب طابترا یسررب فده ا     
معناداری زندگی و شیوههای فرزندپروری مادران بر مشکالت رفتاری (نافرمانی) کودکان انجام شد شامل همه کودکان دبستانی ش ره
تهران (در سال تحصیلی  ) 1393 - 94و مادران آنها بودند .دلیل ا نی که از والد ،نی مادران بر رتشیب یهارمه دندش باختنا شهوژپ یا       
مادران ن بس ت به پدران با کودکان بود تا از تعامل بیشتر آنها با کودکانشان در جهت صحت دادههای گردآوری شده اس تشیب هدافت ری   
شود.
با توجه به گستردگی جامعه آماری ،و پراکندگی نمونه در مناطق تهر  اب ،نا ا زا هدافتس من شور
متناسب با حجم جمعیتی هر کی

ووو وووونهههگیرییی خوشهههای ،ب یدنب هقبط ا    

ی
از مناطق و انتخاب نمونه به صورت تصادفی از جامعه آماری نمونهگیری به عمل آم نومن .د هه هههگیری ی

خوشهای چندمرحلهای ،نوعی از نمونهگیری است که از جمله روشهای نمونهگیری احتمالی محسوب میشوددد و مط یا قبا ن ویش  ههه هههه،
پس از آنکه به وسیله قرعه کشی ،از میان مناطق شما ،ل جنوب ،مرکز ،شرق و غرب تهرا ،ن تعداد دو منط یاهدحاو ،دش باختنا هق     
نمونه بطور تصادفی از ا نی دو منطقه انتخاب شدند .در مرحله بعد ،تمام مناطق هر کی

از ا نی دو جه و دندش تسرهف ،ییایفارغج ت   
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سپ ،س از بین تمام مناطق ،دو منطقه  4و  7با قرعه کشی تصادفی برگزیده شد و نمونههای مورد مطالع ختنا یفداصت روطب زین ه ا و ب    
مورد بررسی قرار گرفتند و از بین آنها حجم نمونهای معادل  115نفر به صورت تصادفی انتخاب شد .ب یاربان ن لماش شهوژپ هنومن      ،
 115کودک و مادران آنها شد.
ابزار
پرسشنامه فرزندپروری بامر نی د (  .) 1972در ا نی پرسشنامه هر  01گویه کی

شنامه
شیوه فرزندپروری را میسنجد و بد نی ترتیب پرس 

فرزندپروری ،سه شیوه فرزندپروری شامل شیوه فرزند پروری مقتدرانه ،سهلانگارانه و مستبدانه را مورد ار یز ابی قرار میییدهددد .ب رو ی ی
ی
(  )، 1991ضریب پایایی ا نی پرسشنامه را با استفاده از روش بازآزمایی در بین گر ش یارب ناردام هو ی لهس هو راگنا ان ،ه         ، 81.0ش هوی
مستبدانه  86.0و شیوه مقتدرانه  88.0گزارش نموده است .به عالوه ،وی با استفاده از روایی تشخیص نشان اد که روش م ردام هنادبتس   
رابطه معکوس با روش سهل انگارانه (  )- 38.0و روش مقتدرانه (  )- 48.0و روش م دپ هنادبتس ر زین      رابطهههای ب لهس شور ا    انگارانه
(  )- 52.0دارد (بوری : 1991 ،به نقل از گلفزانی و همکارا ،ن  .) 379 1همچنین روایی و پایایی ا نی پرسشنامه توسط اسفندیاری ( ) 1374
مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است (اسفندیاری.) 1374 ،
پرسشنامه معناداری زندگی استگر (  .) 2006توسط استگر ،فریزر ،اویشی و کالر (  ) 2006ت یود ن یگدنز یانعم سایقم .تسا هدش      
شنامههه دارای  48گو هی
شامل دو یز ر مقیاس است که وجود معنا در زندگی و نیز جستجو برای یافتن معنا را ار یز ابی میک نن د .ا نی پرس 
است که پ جن عامل مجزا شامل :عامل معنویت-مادیت ،درویشی-مادیت ،ایمان-ب را یدازآ ،ینامیا ی اد هه ههه-جبر تسود عون و  ییی یییی-نفس
شنامه روایی و پا هدافتسا تهج مزال ییای    
پرستی تحلیل میکند .پایایی و روایی آن نیز توسط مولوی بررسی شده که در نهایت پرس 
در مطالعات را داشته است .طبق پژوهش مصر آبادی و همکاران (  ) 1392ا نی ابزار از ساختار عاملی قابل قبولی برخوردار است .تحلیل
لها دقیق ًاًا ًاًا
عاملی انجام گرفته در ا نی پژوهش با لحاظ کردن دو عامل وابسته به مه و نیز در نظر گرفتن پ جن گویه برای هر کدام از عام 
به نتا جی مورد انتظار بر اساس نتا جی پژوهش استیگر و همکاران رسید.
پرسشنامه عال می مرضی کودکان .در سالهای اخیر سیستم ط قب هبندی کام ًالًال م بق ولی برای اختاللهای کودکان ارائه ش هبون هب هک هد     
خود وضعیت شناسایی و سنجش مسائل و مشکالت رفتاری و هیجانی کودکان را در موقعیت اه ییی ب هتخاس لیهست یشزومآ و ینیلا     
است .در ا نی سیستم که از سوی انجمن روان پزشکی امریکا  DSM-IVارائه شده است ،اختالالت به  16ط و یلصا هقب

شخب کی     

اضافی تحت عنوان سایر اختاللهایی که ممکن است مورد توجه بالینی باشندگروهبندی شده است .با وجود ا نی در کشور ما به مسائل
گوناگون و پیچیده ا نی گروه از کودکان به طور جدی توجه نشده است و به دلیل عدم وجود آثار و منابع علم هدنریگرب رد یفاک ی    
دانش ،تجربه و پژوهشهای پیرامون مسائل روان شناختی کودکان دارای مسائل رفتاری و هیجانی داخل کشور ،ابزار یصیخشت یاه   
مناسبی که حاوی اطالعاتی به زبان فارسی درباره کودکان باشد ،بسیار اندک است .پرسشنامه عال می مرض ک ی ووودک نا سایقم کی   
شها ای خ و یجرا موقعیتتت اه ییی ب ینیلا
درجه بندی رفتار کودکان  5تا  112ساله بر اساس  DSM-IVاست که از سال  1991در پژوه 
لتر شده است و در ح لا چ هخسن رضاح ه ینعی نآ مرا        CSI-4م ارق هدافتسا درو ر    
بسیار مورد توجه قرار گرفته و در طی زمان کام 
یگیرد .در دهه گذشته در کشورمان نیز پژوهشهایی با استفاده از ا نی ابزار انجام شدهاند که به اتفاق حساسیت ا نی ابزار در تشخیص
م 
اختالالت روانی کودکان را مورد تأیید قرار دادهاند.
ا نی پرسشنامه به صورت خود گزارشی میباشد و دارای دو فرم ،فرم والد و فرم مربی/معلم است .رفتارها و ح ره رد کدوک تالا    
سؤال بر اساس کی

مقیاس چهار قسمتی که توسط مادر /مربی ار یز ابی و گزارش میشود .در پژوهش محمد اسماعیل (  ) 1381روا یی

پرسشنامه مورد تأیید  9نفر از روانپزشکان قرار گرفته است .پرسش نام دوک یضرم میالع ه ک رد نا

   پ هوژ ششش اه ییی متعدد وم ی رد   
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بررسی قرار گرفته و روایی ،پایایی ،حساسیت و ویژگی آن محاسبه شده است .در پژوهشی که توسط گرا سی ون و کارلسون (  ) 1991بر
روی  CSI-3Rانجام گرفت .حساسیت آن برای اختالل نافرمانی مقابلهای ،اختالل س  یتساک لالتخا و کول ت شیب و هجو هب یلاعف        
ترتیب  0.72 ، 0.58 ، 0.66گزارش شد .پژوهشهای دیگری هم سب تگی سن چک لیست  CSI-3Rرا در سه اختالل ذکر شده به ترتیب
 .) 1994اس و ینال ،سکفارپ

گزارش  0.72 ، 0.58 ، 0.66گزارش کردهاند (کادو و اس ،سکفارپ

 ودناگ در لاس    

 1984هم یا یگتسب ن

آزمون ( )CSI-3Rو مقیاسهای رفتاری کودک را در مورد  ،ADHDاختالل سلوک و  ،ODDبه ترتی ییب  0.72 ، 0.58 ، 0.66گ شراز
کردهاند (به نقل از توکلی زاده .) 1376 ،در پژوهش محمد اسماعیل (  ) 1381روایی محتوایی پرسش نامه  CSI4م درو تأییددد  9نفر زا 
روانپزشکان قرار گرفته است .طبق پژوهش توکلی زاده و همکاران (  ) 1376پایایی چک لیست والد نی از طریق بازآزمایی  9.0تعی نی
شده است .در پژوهش نجفی و همکاران (  ) 1388پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0.92بدست آمد .در پژوهش
قهاری (  ) 1375اعتبار هم سب تگی بین دادههای مرحله اول فرم معلم با نتا جی دادههای مرحله اول فر دش هبساحم دلاو م

ربارب هک       

0.89

یباشد که با  95درصد اطمینان اعتبار چک لیست تأیید شد.
م 
یافتهها

نتا جی ضریب هم سب تگی پیرسون در جدول  1نشان میدهد که رابطه شیوه فرزندپروری مقتدرانه ب دوک ینامرفان لالتخا ا ک رادانعم نا      
است .هم سب تگی منفی بیانگرا نی است که ،هرقدرذاقتدار مادر در شیوه فرزندپروری بیشتر باشد ،اختالل نافرمانی درکودکان کمتر دیده

یتوان گفت شیوه فرزندپروری مقتدرانه با اختالل نافرمانی کودکان رابطه منفی ومعنادار دارد.
یشود .بنابرا نی م 
م 
فرضیه  -1بین اختالل نافرمانی کودکان با شیوه فرزندپروری مقتدرانه رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  -1ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه شیوه فرزندپروری مقتدرانه با اختالل نافرمانی کودکان
متغیرها
شیوه فرزندپروری مقتدرانه

اختالل نافرمانی
ضریب هم سب تگی پیرسون

معناداری

194 -.

15 .0

یدهد که رابطه شیوه فرزندپروری س ناراگنا له هه ههه ب دوک ینامرفان لالتخا ا ک رادانعم نا       نیستتت ( 0/ 05
نتا جی در جدول  2نشان م 

>, P

یتوان گفت شیوه فرزندپروری سهل انگارانه با اختالل نافرمانی کودکان رابطه معنادار ندارد.
 .)r =-0/420بنابرا نی م 
فرضیه  -2بین اختالل نافرمانی کودکان با شیوه فرزندپروری سهل انگارانه رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  -2ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه شیوه فرزندپروری سهل انگارانه و اختالل نافرمانی کودکان
متغیرها
شیوه فرزندپروری سهل انگارانه

اختالل نافرمانی
ضریب هم سب تگی پیرسون

معناداری

420-.

771 .

یدهد که رابطه شیوه فرزندپروری مستبدانه با اختالل نافرم  دوبنرادانعم ناکدوک ینا ((((((( .)r =0/ 59 1, P> 0/ 05
نتا جی در جدول  3نشان م 
بنابرا نی میتوان گفت شیوه فرزندپروری مستبدانه با اختالل نافرمانی کودکان رابطه معنادار ندارد .ا نی یافته بیانگر ا نی است که فرضیه
صفرتأییدوفرضیه پژوهش ردمی شود.
فرضیه  -3بین اختالل نافرمانی کودکان با شیوه فرزندپروری مستبدانه رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  -3ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه شیوه فرزندپروری مستبدانه و اختالل نافرمانی کودکان
متغیرها
شیوه فرزندپروری مستبدانه

اختالل نافرمانی
ضریب هم سب تگی پیرسون

معناداری

59 1.

054 .
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یدهد که رابطه معناداری زندگی م ناردا  اب ا وبنرادانعم ناکدوک ینامرفان لالتخ د ((((((((((((( .)r =0/ 194 , P< 0/ 05
نتا جی در جدول  3نشان م 
هم سب تگی منفی بیانگرا نی استکه ،هرچقدر زندگی مادران معنادارتر باشد ،اختالل نافرمانی درکودکان کمتر هدید     میییشوددد .ب یاربان ن
یتوان گفت معناداری زندگی مادران با اختالل نافرمانی کودکان رابطه منفی ومعنادار دارد.
م 
فرضیه  -4بین اختالل نافرمانی کودکان با معناداری زندگی مادران رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  -4ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه شیوه فرزندپروری مستبدانه و اختالل نافرمانی کودکان
اختالل نافرمانی

متغیرها
معناداری زندگی مادران

ضریب هم سب تگی پیرسون

معناداری

194 -.

15 .0

یو
برای پاسخ به فرضیه فوق از تحلیل رگرسیون چندمتغیری همزم نا دش هدافتسا  .... ...هم ریغتم دنچ یگتسب ی     ش وی ههه اه ییی فرزن رورپد ی ی
ی زن ناردام یگد
معناداری زندگی مادران با اختالل نافرمانی کودکان  0/ 98 2بود .درواقع میزان اثر شیوههای فرزندپروری و مع رادان ی ی
بر اختالل نافرمانی کودکان  8/9درصد است (جدول  .)5جدول  6نیز نتیجه تحلیل واریانس مجموع مجذورات حاصل از رگرسیون را
یدهد.
نشان م 
فرضیه  -5شیوههای فرزندپروری و معناداری زندگی مادران بر اختالل نافرمانی کودکان آنها تأثیر دارد.
جدول  -5ضریب همبستگی برای رابطه شیوههای فرزندپروری و معناداری زندگی مادران با اختالل نافرمانی کودکان
ضریب هم سب تگی

مجذورضریب هم سب تگی

مجذورضریب هم سب تگی تعدیل شده

98 2.

089 .

059 .

جدول  -6تحلیل واریانس مجموع مجذورات حاصل از رگرسیون
میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

رگرسیون

23.392

4

5.848

2.947

23 .0

باقی ماندهها

240.100

121

1.984

کل

263.492

125

اثرات

مجموع مجذورات

چون درتجزیه مجموع مج گر لیلحت رد تاروذ ر نویس   

درجه آزادی

یو
 F ) 112 ،4( =2/749،P< 0/010ب هطبار سپ دو     ش وی ههه اه ییی فرزن رورپد ی ی

معناداری زندگی مادران با اختالل نافرمانی کودکان آنها معناداراست (سطح معنا داری کمتر از  0/ 05بود) .جدول یز ررر ،نت یا ججج تحلیل
یدهد.
رگرسیون رانشان م 
جدول  :4- 15تحلیل رگرسیون برای اثر شیوههای فرزندپروری و معناداری زندگی مادران بر اختالل نافرمانی کودکان آنها
Beta

t

سطح معناداری

2.388

.018

متغیر

B

Std. Error

ثابت

4.609

1.930

-.131

.896

.366

.715

معناداری زندگی مادران

-.099

.755

-.013

شیوه سهل انگارانه

.106

.290

.033

.774

شیوه مستبدانه

.077

.266

.026

.288

.003

شیوه مقتدرانه

-1.058

.354

-.287

-2.992

نتا جی درجدول فوق نشان می دهدکه معادله اثرشیوه های فرزندپروری و معناداری زندگی مادران بر دوک ینامرفان لالتخا  ک هنآ نا ااااا اااااا
عبارت است از :اختالل نافرمانی کودکان = (شیوه مقتدرانه) 4/ 609 - 1/ 058
نتا جی بیانگر ا نی است که ،ف طق شیوه فرزندپروری مقتدرانه براختالل نافرمانی کودکان تأثیر مع دراد رادان  ..درواقععع ش هوی فرزن رورپد ی ی
ی
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ی س و هناراگنا له هویش    
ی زن ،ناردام یگد هویش     فرزن رورپد ی ی
مقتدرانه باعث ک دوک ینامرفان لالتخا شها ک نا     میییشوددد .مع رادان ی ی
فرزندپروری مستبدانه اثر معناداری بر اختالل نافرمانی کودکان نداشت.
بحث و نتیجهگیری
ا نی نتیجه که بین اختالل نافرمانی کودکان با شیوه فرزند پروری مقتدرانه رابطه معنادار وجود دارد و رابطه شیوه فرزندپروری مقتدرانه
با اختالل نافرمانی کودکان معنادار است ،و هرقدر اقتدار مادر در شیوه فرزندپروری بیشتر باش دوکرد ینامرفان لالتخا ،د ک رتمک نا      
دیده میشود با نتا جی صادقخانی و همکاران (  )، 1391همسو نشان میدهد .آنها نشان دادند که مادران کودک نا  اب ا رفان لالتخ ممم م مممممانی
بیشتر از روشهای فرزندپروری مستبدانه و سهل انگارانه و کمتر از شیوههای مقتدرانه استفاده میک نن د .همچ نین و یسنان

همک ارا ننن

(  ) 2003که نشان داد که رفتار اقتدارطلبانه والد نی به طور معنیداری با پیشرفت تحصیلی رابطه معنیدار و با رفتار اه ییی ض یعامتجا د   
رابطه منفی داشت .جان بزرگی و همکاران (  ) 2009نیز ،به ا نی نتیجه رسیده اس ورپدنزرف هویش نیب هک ت ر و هناردتقم ی     

رفتار اه ییی

جامعه پ نس د کودکان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .فطین حور (  ) 1375نیز نشان داده است که مادران کودکان بهنجار بیشتررر از
ینما نی د.
شتر از شیوه مستبدانه فرزندپروری استفاده م 
شیوه مقتدرانه و مادران کودکان مبتال به اختالالت رفتاری بی 
همچنین مح قق ان بسیاری نشان دادهاند که وجود معنا در زندگی ،عنصری اساسی در بهز سی تی روانی-ع  رد .تسا یفطا ر او ننننن شناس سسی،
یک نن د و آنان که چنین نیستند تفاوتهای بسیاری وجود دارد .از نظر فرانکل ،حقیقت اساسی
بین کسانی که زندگی را معنادار ادراک م 
انسان بودن ا نی است که انسان همواره متوجه شخص یا چیز دیگری غیر از خودش است :معنایی که به تحقق بپیوندد یرگید ناسنا     ،
که با او روبه رو شود ،ارمانی که به آن خدمت کند و با شخصی که به وی عشق بورزد .بامیستر معتقد است اساس معنی ،ارتباط است.
از سویی هر خانوادهای شیوههای خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش به کار میگیرد .ا نی شیوهها که بر اساس سه
شیوه متمایز تعامل والد-فرزند :شیوه مقتدرانه ،سهل انگارانه و مستبدانه معرفی شدهاند (استافورد و بهیر ) 1377 ،در برخی تحقیقات در
ارتباط با معنایابی زندگی مطرح شدهاند .برا نی اسا ،س احتما ًالًال معنای زندگی عالوه بر ا نی ک دوک ـدلاو تالماعت رد ه ک شقن 

اد ر ،د      

بطور غیرمستقیم با اختالالت رفتاری کودکان نیز رابطه دارد .به عبارت دیگر اظتنا  ر    میییرود افر ک یدا هه ههه از س یانعم رد ییالاب حط    
زندگی برخوردارند ،تعامالت موثری و مفیدی با فرزندان خود داشته و در نتیجه کودکانش نا  یراجنهب و ملاس یاهراتفر زین را اد  را     
ی زن و یگد شیوووه اه ییی
باشند .و نتا جی ا نی پژوهش ا نی ارتباط را بررسی و نتا جی همسو با انتظارات نظری را در بررسی ارتباط مع رادان ی ی
یدهد.
فرزندپروری مادران بر مشکالت رفتاری (نافرمانی) کودکان نشان م 
تها
محدودی 
 عدم همکاری نمونه آماری پژوهش که به دلیل ویژگیهای سنی مربوط به کودکان بود مهمتر نی محدودیت ا نی مطالع لیکشت ار ه   داد .برخی از پرسشنامههای تو یز ع شده بطور تکمیل عودت داده نشد و ناگزیر تجدید گردید.
 متاسفانه در مورد عنوان ا نی پژوهش با سه متغیر آن تاکنون هیچ کار پژوهشی یافت نشد و متاسفانه ا نی امر باعث شد تا امکان مقا سی هنتا جی با نتا جی مطالعات پیشین میّسّسر نشود.
تشکر و قدردانی

یشود.
از تمام خانوادهها و فرزندان ا نی عزیزان که در ا نی پژوهش با مح قق ان همکاری نمودند سپاسگزاری م 
منابع
استافورد ،ل.ب .) 1377 (.تعامل والد نی و کودکان .ترجمه دهگاهپور و محمد خرازچی ،تهران :رشد.
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