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 چکیده
نجام نیم سال ا وکان زیر سه کارکردي کودك، در کودهیجانیمادر با رشدي شیوه فرزندپروري پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه

مونه ن م هستند.ه و نیشد. جامعه آماري مورد مطالعه در پژوهش حاضر تمام مادران شهر مشهد هستند که داراي کودك زیر س
 ديکارکرجانیهیامه رشدامل پرسشنگیري در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شنفر بود که با روش نمونه  210پژوهش شامل 

یافته ها  ستفاده شد.اندگانه جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چگرینسپن و شیوه فرزندپروري رابینسون و همکاران بود. 
سهل گیر و  رزند پروريفما شیوه اکارکردي کودك را پیش بینی کند هیجانیمی تواند رشد نشان داد که شیوه فرزندپروري مقتدر مادر

کی از آن بود نتایج حا .ینی کندبکارکردي ندارد و نمی تواند رشد هیجانی کارکردي کودك را پیش استبدادي، ارتباطی با رشدهیجانی
ادر و شیوه و اهمیت م ها نقش کارکردي بهتري در کودك شود. یافتهکه شیوه فرزندپروري مقتدر مادر، می تواند باعث رشد هیجانی 

 فرزندپروري را در بهبود رشد هیجانی کارکردي کودك نشان می دهد.

 

 شیوه فرزندپروري مقتدر، مستبد، و سهل گیر ، رشد هیجانی کارکردي کودك. واژه هاي کلیدي: 

 

 
 
 
 

 مقدمه



 

رو به افزایش است و ابتالي کودك به این اختالالت زندگی و آینده وي و به دنبال آن با توجه به اینکه اختالالت تحولی کودکان 
الت آینده جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد، شناسایی علل و انجام اقدامات الزم براي پیشگیري از تاثیر منفی این عوامل در کاهش این اختال

ز قبیل تبادالت پیوسته و پویایی بین ساختار بیولوژیکی، ژنتیک و ویژگی هاي مفید است. اما رشد کودك، خود محصول عوامل متعددي ا
محیطی است و یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد روانی و اجتماعی که هدف مطالعه حاضر است، روابط والدین و کودکان می باشد که از 

فیت این روابط در سال هاي اولیه کودکی، اساس رشد شناختی، اهمیت اساسی در زندگی کودك در حال رشد برخوردار است، به طوري که کی
 ).2006، 1اجتماعی و هیجانی آینده را پایه ریزي می کند (مانتیما

در این پژوهش با استفاده از رویکردي که بتواند نگاه کلی و همه جانبه به موضوع داشته باشد تاثیر سبک دلبستگی مادر بر رشد 
می باشد. این مدل  DIR 2تحولی مبتنی بر ارتباط یا  -ی می شود. رویکرد مورد نظر مدل تفاوت هاي فرديهیجانی کارکردي کودك بررس

) رشد را محصول ارتباط DIRتفاوت هاي فردي مبتنی بر ارتباط ( -) مطرح شد. مدل تحولی1997نخستین بار توسط گرینسپن در سال (
متقابل عوامل روانشناختی، اجتماعی و فیزیولوژیکی می داند. هیجان ها یک عامل تعیین کننده در رشد هستند و از آنجا که هیجانات از دل 

ه کودکان با شش سطح تحولی را پیش بینی می کند ک DIRروابط بیرون می آیند روابط اجتماعی و هیجانی نقش مهمی در این نظریه دارند. 
گذشت از آن ها به رشدهیجانی یا سالمت روان می رسند. کودك در هر مرحله با یک ظرفیت روان شناختی پایه مواجه است که در آن سن 

 ).1997امکان رشد دارد و از طریق دستیابی به ظرفیت پایه است که امکان رشد بهتر، یادگیري و حل مساله ایجاد می شود (گرینسپن، 

انی کارکردي شامل ترکیب کردن همه توانایی هاي کودك اعم از حسی، حرکتی، شناختی و زبان براي انجام دادن اهداف رشد هیج
). رشد هیجانی کارکردي به این معناست که کودك چگونه از عملکرد روزانه خود براي یکپارچه کردن 1989معنادار هیجانی است (گرینسپن، 

ماعی، حسی، حرکتی، فضایی و حتی زبانی) جهت انجام اهداف معنی دار هیجانی بهره می گیرد (گرینسپن، همه توانمندي هایش (شناختی، اجت
شش مرحله ي اصلیِ اولیه ي رشد هیجانی بر مبناي ظرفیت هاي اصلی بیان می شود. در هر یک از این مراحِل پی در پی، کودك  ).2006

مرحله ي  کند. مراحل رشد هیجانی به صورت زیر می باشد.شیوه اي پیچیده یکپارچه میتجارب حسی و هیجانی را به گونه اي فزاینده و به 
در هنگام تولد و پس از آن، مهمترین تکلیف نوزاد تنظیم حالت هاي فیزیولوژیک و تحریک هاي ماهگی):  0-3توجه و تنظیم اشتراکی ( اول:

هایی چون بازي، لباس مراقب تحریک حسی را براي کودك از طریق فعالیت ي زندگی نوزاد،هاي اولیهدر طول ماهدریافتی از حواس است. 
کند تا به حالت آرامش و انسجام قبلی کند. زمانی که کودك مضطرب است، معموال مراقب به کودك کمک میپوشیدن و استحمام فراهم می

ملی دوجانبه به تنظیم متقابل می پردازند. نوزاد از حالت جسمی و ). والد و نوزاد در یک فرآیند تعا1390؛ به نقل از مفرد، 1982بازگردد (آلس، 
 مرحله ي دوم: ).1390؛ به نقل از مفرد، 1996؛ اسروف،1999و همکاران، 3کند (فلدمناحساسی مراقب براي سازمان دادن به خود استفاده می

خود تنظیمی و عالقه به جهان، در پاسخ به محیط و شکل در این مرحله نوزاد با کسب توانایی هاي ماهگی):  2-7جذب و عالقه مند شدن (
ماهگی می تواند لبخندهاي شادمانه و قان وقون با مادرش مبادله کند و حس عمیق صمیمیت را  5تا 2دادن به روابط توانمند می شود. نوزاد در 

                                                            
۱Mantymaa .  
۲ased modelb -evelopmental, individual differences, relationshipd  
۳.  Feldman 



 

ر توجه انتخابی به چهره و صداي انسانی و پردازش تجربه کند. این تجربه با تمایل ذاتی جذب شدن به انسان ها و با ظرفیت هاي ذاتی نظی
حسی اطالعات، تقویت می شود. تجربه نوزاد از مراقب، نه تنها موجب رشد هیجانی او می شود بلکه رشد شناختی وي را نیز به دنبال دارد. 

تین گام براي اجتماعی شدن تشکیل روابط کودك به تدریج یاد می گیرد انسان و ارتباطهاي انسانی را از موجودات بی جان تشخیص دهد. نخس
مرحله  ).1391صمیمانه با دیگران است. چگونگی تعامل با نوزاد با مراقب در شکل گیري دلبستگی و رفتارهاي آینده او موثر است (هاشم زاده، 

فمند و غیرکالمی می شود. او با ماهگی): کودك در نیمه ي سال اول زندگی درگیر روابط اجتماعی هد 6-10تعامل هیجانی هدفمند  ( سوم:
تواند به عنوان برگشتی با مراقبانش می شود. این فرآیند می –استفاده از حاالت چهره، حرکت دست و پاها، صدا در آوردن درگیر تبادالت رفتی 
ماهه به مادرش، بازگشت لبخند مادر به کودك را به همراه  6بازکردن و بستن حلقه هاي ارتباطی در نظر گرفته شود. لبخند مشتاقانه ي نوزاد 

توانند در چنین تبادالتِ پیوسته اي شرکت وزادان میماهگی، اغلب ن 8دارد، و دوباره خندیدن نوزاد بستن حلقه ي ارتباطی است، در 
در طول سال دوم ماهگی):  18-9حل مسئله ي اجتماعی (  مرحله ي چهارم: ).1390؛ به نقل از مفرد، 2003و شانکر، 4کنند(گرینسپن

کودك هنوز در سطح پیش کالمی زندگی، به خاطر رشد جسمی، کودك نقش فعالتري در تعامالت اجتماعی پیدا می کند و با اینکه مبادالت 
است، اشکال پیچیده تري می یابد و کودك میتواند یک سري طوالنی از تعامالت اجتماعی را براي حل مسایل و یا رسیدن به خواست هاي خود 

). 2002(گرینسپن،دسازمان دهی نماید. مثال دست پدرش را می گیرد و با اشاره هاي چهره اي و بدنی او را به سمت آشپزخانه هدایت می کن
در نتبجه تعامالت هیجانی و رد و بدل شدن مکرر عالمت هاي هیجانی، کودك قادر می شود ماهگی):  18-30خلق ایده ها (مرحله ي پنجم:

» تخواست یا نی«تا بین ادراك و عمل که تا کنون به هم پیوسته بودند، تفکیک قائل شود. کودك با ابرازهاي هیجانی، بدون توسل به عمل 
 30-48ارتباط برقرار کردن بین ایده ها : تفکر منطقی ( مرحله ي ششم: ).2006مستقل از عمل را تجربه می کند (گرینسپن و ویدر، 

در ادامه تحول هیجانی کارکردي و با گسترش ایده ها و دستیابی به زبان، کودك قادر می شود تا بین ایده ها پل هاي منطقی برقرار ماهگی): 
 دك صرفا داراي ایده نیست، بلکه ایده ها را با افراد دیگر مبادله می کند و با مرتبط ساختن نظرات و عقاید دیگران با ایده هاي خود بهنماید. کو

سؤال هاي آن ها پاسخ می دهد. کودك در پاسخ دهی به دیگران، ایده ها را به گونه اي واقعی و منطقی ربط می دهد و نه بر اساس تصادف. 
نتیجه توانایی پل زدن بین ایده ها، درك پیچیده تري از خود و دیگران پیدا می کند. مثال کودك با درك واکنش ناراحتی دوستش از  کودك در

شکستن اسباب بازي، رفتار قهر او را پیش بینی می کند و با عذرخواهی از شکستن اسباب بازي با موقعیت مواجه می شود (گرینسپن و ویدر، 
2006 .( 

کودك محسوب می شود شیوه فرزندپروري مادر است. می توان گفت -ز عواملی که چارچوب مهمی در ارزیابی مولفه هاي والدیکی ا
که فرزند پروري شامل یک سري از مهارت هاي بین فردي و توقعات هیجانی است که تحت تاثیر ویژگی هاي والدین و سبک دلبستگی که 

ین فعالیت هاي فرزندپروري را از والدین یاد می گیرند. در واقع والدین جوان اغلب روي خاطرات مربوط به کسب کرده اند قرار دارد. بیشتر والد
. تجربه هاي کودکی شان تکیه می کنند و از والدین شان و اعضاي دیگر خانواده به عنوان الگوهایی براي طراحی فرزندپروري استفاده می کنند

کودکی فرد از والدین خود و رفتار والدینی بعدي او رابطه و پیوستگی وجود دارد و می توان گفت سبک  از نظر بالبی بین تجربه هاي دوران
). یکی از 1393مراقبتی والد به جهت یابی دلبستگی فرد مربوط است که به نوبه خود در کودکان او بازتاب می یابد (آزادموسوي، و جاللی، 
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در این زمینه انجام گرفت. او معتقد بود شیوه 1960در سال 5ندپروري، مطالعه اي بود که توسط بامریندنیرومندترین رویکردها در زمینه شیوه فرز
(گرمی یا پذیرش). بامریند از ترکیب این 7(کنترل) و پاسخ دهندگی والدین6فرزندپروري از دو بعد تشکیل شده است: درخواست کنندگی والدین

(درخواست کنندگی باال و پاسخ دهندگی باال)، شیوه 8که عبارتند از شیوه فرزندپروري مقتدر دو عنصر سه شیوه فرزند پروري بوجود آورد
( درخواست کنندگی پایین و پاسخ دهندگی 10(درخواست کنندگی باال و پاسخ دهندگی پایین) و شیوه فرزندپروري آزادگذار9فرزندپروري مستبد

(درخواست کنندگی پایین و پاسخ دهندگی پایین) 11شیوه فرزندپروري بی توجه یا مسامحه کاربامریند شیوه چهارمی به نام  1983باال). در سال 
). والدین مقتدر در پی آن هستند که فعالیت هاي کودك خود را به شیوه اي منطقی مساله مدار هدایت 2012، 13، و گرین12را اضافه کرد (لیزا

ه رواج می دهند و به هنگام نافرمانی کودك علت را جویا می شوند. والد مقتدر نظارت کنند. آن ها گفت و گو هاي منطقی را بین اعضاي خانواد
می هاي دقیق را به کار می بندد اما کودك را در حصار محدودیت ها قرار نمی دهد. از سوي دیگر والدین مستبد، توافق هاي کالمی را به کار ن

هان اطاعت بی چون و چرا از جانب آن ها هستند و به شیوه هاي تنبیهی و زورمدارانه برند. آن ها به هنگام اختالف نظر با فرزندان خود خوا
ه متوسل می شوند. در آخر والد سهل گیر خود را منبعی در نظر می گیرد که کودك هر زمان که دلش خواست از آن می تواند استفاده کند، اما ن

 ). 1390و همکاران،  ارهاي فعلی و آتی کودك (تجلی،به عنوان عاملی فعال و مسوول براي شکل دهی و تغییر رفت

ل است. و ضرورت ك قابل تامنی کودبا توجه به اینکه مادر اولین و اثرگذارترین فرد در تربیت کودك است، اهمیت جایگاه مادر در رشد هیجا
 نا در ادبیات پژوهشی مادید و ناآشج نسبتاًرشد هیجانی کارکردي مفهومی  این دسته از مطالعات در ایران بیشتر احساس می شود،

کارکردي و  شد هیجانیباشد، و در زمینه رشد هیجانی کارکردي و شیوه فرزندپروري پژوهشی صورت نگرفته است به این منظور ریم
ابط اجتماعی کل گیري و تثبیت روشنقش هیجانات را در  DIRاز آن جا که رویکرد  ارتباطش با شیوه فرزندپروري مادر در خور توجه است.

اده شده است. از ویکرد استفرز این اکودك با اهمیت می داند و کیفیت ارتباطات هیجانی در این رویکرد جایگاه ویژه اي دارد. در این پژوهش 
ران یت دووجه به اهمتد. با آنجا که تحقیقات اندکی در رشد هیجانی کارکردي صورت گرفته است اجراي پژوهش حاضر ضروري به نظر می رس

ادر بر رشد مرزندپروري فشیوه  کودکی در رشد و نقش کلیدي مادر در ایجاد یک ارتباط موثر مسأله پژوهش حاضر این است که با بررسی نقش
حاصل آید،  رکردي کودكانی کاهیجانی کودك تالش شود تا درك بهتري از میزان و نحوه اثرگذاري شیوه هاي فرزندپروري مادر بر رشد هیج

در اقدام شود. و با ندپروري مااي فرزوسیله براي پیشگیري از تاخیر و یا آسیب در رشد هیجانی کارکردي کودك، به مداخله در شیوه ه و به این
 ان افزود.  یجانی کودکهت رشد آموزش به موقع مادران و آگاه کردن آن ها از ابعاد موثر رابطه و نحوه تعامل مناسب با کودك، بر کیفی

                                                            
٥Baumrind.   
٦ .parental demandingness  
۷ .parental responsiveness  
۸ .authoritative  
۹ .authoritarian  
۱۰ .permissive  
۱۱ .neglecting  
۱۲ .Lisa  
۱۳ .Green  



 

 روش پژوهش

کاربردي است. متغیر هاي پژوهش عبارتند از رشد هیجانی  -همبستگی است و از نظر هدف نظري –پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی 
کارکردي کودك، شیوه فرزند پروري مادر، که متغیر شیوه فرزندپروري مادر به عنوان 

حاضر عبارت  در پژوهش متغیر مستقل و رشد هیجانی کارکردي متغیر وابسته است. جامعه مورد مطالعه، 
است از کلیه مادران شهر مشهد که کودك زیر سه و نیم سال دارند. روش نمونه گیري به صورت در دسترس انتخاب شد. براي تعیین حجم 

معه مشخص نمونه چون متغیر ها (سواالت) از نوع چند ارزشی با مقیاس فاصله اي بوده و اندازه جامعه زیاد (نامحدود) است و از طرفی حجم جا
 دسترس نیست از فرمول  حجم نمونه مشخص شده است.نیست و اطالعی از واریانس جامعه در 

خواهد بود بنابراین انحراف  1ترین مقدار و کوچک 5درجه اي استفاده شده است، بزرگ ترین مقدار  5مچنین چون پرسشنامه با طیف لیکرت ه 
طمینان ا). همچنین سطح 1387عیار است (مومنی، ماستفاده کرد. این مقدار بیشینه انحراف  66/0مقدار توان از معیار با استفاده از فرمول  می

 نفر انتخاب شد.  210درنظر گرفته شده است بنابراین حجم نمونه 09/0و دقت برآورد  95%

 ابزارهاي پژوهش: 

ون و وري رابینسرزندپرنسپن، پرسشنامه شیوه فبراي سنجش متغیرهاي مورد نظر، از پرسشنامه هاي رشد هیجانی کارکردي گری
 همکاران استفاده شد.

 پرسشنامه رشد هیجانی کارکردي

ست که اسوالی  35 سشنامهبراي بررسی رشد هیجانی کارکردي کودك از مقیاس سنجش رشد هیجانی کارکردي گرینسپن استفاده شد. این پر
د. روایی این آزمون در شگزارش  91/0تا  89/0)، 2007گرینسپن و دگانگی ( توسط مادر تکمیل می شود. ضریب روایی این آزمون توسط

و کودکان  ADHDکودکان  در پژوهشی که به منظور مقایسه ي رشد هیجانی کارکردي) 1390مطالعات داخلی، نخستین بار توسط کریمیان(
) از روایی 1390مد. همچنین مفرد (به دست آ 94/0کرونباخ  با استفاده از شیوه تمایز سنی، مطلوب گزارش شد و ضریب آلفاي عادي انجام شد،

ی همبستگی بلی و کنونقیجانی هسازه به شیوه همسانی درونی استفاده کرد که تمامی خرده مقیاس هاي پرسشنامه رشد هیجانی در دو وضعیت 
ز ضریب آلفاي ا استفاده ابهاي این پرسشنامه مقیاسپایایی کل و هر یک از خرده در پژوهش مفرد، باال و معناداري با نمره کل آزمون داشت. 

 بدست آمد. 76/0و در وضعیت فعلی  89/0کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفاي کرونباخ در وضعیت قبلی کودك 

 پرسشنامه شیوه فرزندپروري رابینسون و همکاران

سؤالی  32) طراحی شده است و یک آزمون 2001پرسشنامه سبک ها و ابعاد فرزندپروري توسط رابینسون، ماندلکو، السن و هارت، (
) نمره 5، همیشه=4، خیلی از مواقع=3، نیمی از مواقع=2، گاهی اوقات=1درجه اي لیکرت (هیچ وقت= 5است که بر اساس مقیاس لیکرت 



 

سوال)،  12سواالت این پرسشنامه براي اندازه گیري سه سبک مستبد ( می باشد. 160و حداکثر  32ن دراین آزمو حداقل نمرهگذاري می گردد و 
هاي فرزند پروري بامریند تنظیم و تدوین گردیده است و توسط سوال) را می سنجد که بر پایه نظریه و سبک 5سوال) و سهل گیر (15مقتدر (

 بعد ارتباطی است.  7داراي  ،این پرسشنامه عالوه بر سه سبک فرزندپروري ست.حمید علیزاده به فارسی ترجمه شده ا

ایه گروه نمونه ضرایب پدر این پژوهش بر  برآورد کرده است و79/0) در پژوهش خود ضریب پایایی این مقیاس را 2004جورج (
ت و ضریب آلفاي کل پرسشنامه برابر بوده اس 61/0 و 83/0 ،90/0پرسشنامه سبکهاي مقتدر، مستبد و سهل گیر به ترتیب برابر باي کرونباخ آلفا
ه با زندپروري و اختالل بیش فعالی همرا) در پژوهش رابطه بین شیوه فر2007اعتبار این پرسشنامه را علیزاده و همکاران ( .به دست آمد 81/0با 

ي کودکان بلژیکی دارا -رانیوري ایی که شیوه هاي فرزند پرنارسایی توجه در کودکان والدین ایرانی بررسی کردند. در این پژوهش بین فرهنگ
قتدارانه در قیاس سبک ممخرده  مبتال به اختالل بیش فعالی همراه با نارسایی توجه و کودکان عادي بررسی شده است. اعتبار درونی براي

به دست آمده است. براي  70/0ک سهل گیرانه و خرده مقیاس سب 78/0بوده است و براي خرده مقیاس سبک مستبدانه  90/0والدین ایرانی 
بود. سازندگان آزمون  65/0ه و براي سبک سهل گیران 80/0براي خرده مقیاس سبک مستبدانه  89/0والدین بلژیکی در سبک مقتدرانه ضریب 

بر اساس آلفاي  هاي مربوط سوال يبراي سنجش اعتبار آزمون مورد نظر از روش همسانی درونی و آزمون آلفاي کرونباخ استفاده کردند که برا
وایی سازه آزمون بر اساس تحلیل ربوده است.  = r 64/0و بعد سهل گیرانه  = r 82/0، سبک مستبدانه = r 86/0کرونباخ براي بعد مقتدرانه، 

ت بعد سته اند سه عامل با هفل توان). پژوهشگران مزبور بر اساس تحلیل عوام2001عوامل مورد بررسی قرار گرفته است (رابینسون و همکاران، 
پرسشنامه شیوه  پس از ترجمه )،2007ارتباطی ذکر شده در آزمون را مورد شناسایی قرار دهند. هم چنین در ایران علیزاده و همکاران (

ورد رجمه شده متنامه ه نمودند. پرسش)، براي به دست آوردن روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاد2001فرزندپروري رابینسون و همکاران (
 نظر پس از اصالح و رفع نقایص به تایید متخصصان رسید.

 یافته هاي پژوهش

، جانی کارکرديمتغیرهاي رشد هیها در معیار، کمترین و بیشترین نمره آزمودنیها، میانگین، انحراف تعداد آزمودنیابتدا در این بخش 
 ارائه می شود. ضرایب همبستگی متغیرهاي پژوهش به تفکیکشود و در ادامه و شیوه فرزندپروري گزارش می

 . شاخص هاي توصیفی جنسیت و میزان رشد هیجانی کارکردي کودك2جدول

 پسر دختر درصد فراوانی متغیر

 47 32 6/37 79 رشد هیجانی کارکردي ضعیف

 54 65 7/56 119 رشد هیجانی کارکردي نرمال

 3 9 7/5 12 رشد هیجانی کارکردي باالتر از نرمال



 

 104 106 0/100 210 جمع
 

دکان داراي رشد هیجانی نرمال % از کو 7/56، رشد هیجانی کارکردي در دختران باالتر از رشد هیجانی پسران است. و 2با توجه به جدول 
رمال االتر از نبهیجانی  شدر% از کودکان داراي رشد هیجانی ضعیف اند که در معرض خطر هستند. و عده خیلی کمی داراي  6/37هستند و 

 هستند.
 

 . میانگین، انحراف معیار، و ضرایب همبستگی متغیر هاي پژوهش2جدول 

 متغیر
میانگی

 ن
انحراف 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 استاندارد

. رشد 1
هیجانی 
 کارکردي

96/7 31/3 
1       

   

29/0 82/8 66/56 .سبک مقتدر2
** 1         

.سبک 3
 استبدادي

36/25 73/6 10/0
- 

24/0-
** 

1        

.سبک سهل 4
 گیرانه

86/11 88/2 02/0
- 01/0- 52/0*

* 1       

. بعد اجبار 5
 بدنی

51/8 73/2 11/0
- 19/0** 85/0*

* 
37/0*

* 1      

. بعد خشونت 6
 کالمی

20/9 95/2 10/0
- 

18/0-
** 

87/0*
* 

49/0*
* 

64/0*
* 1     

04/0 36/2 63/7 . بعد تنبیهی7
- 

22/0-
** 

77/0*
* 

44/0*
* 

51/0*
* 

53/0*
* 1    

. بعد 8
 پیوندگرم

78/20 01/3 26/0
** 83/0** 31/0-

** 06/0- 21/0-
** 

23/0-
** 

30/0-
** 

1   

. بعد 9
 استدالل

81/18 70/3 25/0
** 86/0** 20/0-

** 02/0 17/0-
* 

15/0-
* 14/0-* 62/0

** 
1  

. بعد 10
 استقالل

06/17 70/3 22/0
** 84/0** 14/0-

* 02/0 10/0- 11/0- 15/0-* 57/0
** 

54/0
** 

1 

p < 0/05* ,  p < 0/01** 



 

) با xyr = 29/0قتدر (سبک م در بررسی رابطه رشد هیجانی کارکردي با سبک فرزندپروري مادر، همانطور که در جدول مشاهده می شود فقط
ي همبستگی انی کارکردشد هیجنمره رشد هیجانی کارکردي همبستگی مثبت و معناداري دارد و بین سبک استبدادي و سهل گیرانه با نمره ر

ی یر پیوندگرم و حمایتده بین متغاهده شمعناداري وجود ندارد. اما در ارتباط نمره رشد هیجانی با ابعاد سبک فرزندپروري، بیشترین همبستگی مش
  انه است.رکردي و بعد سهل گیر). کمترین نمره مشاهده شده نیز بین متغیر رشد هیجانی کاxyr = 26/0با نمره رشد هیجانی کارکردي است (

ه استفاده شد یون چندگانز رگرسبراي بررسی این فرض که، شیوه هاي فرزندپروري مادر، رشد هیجانی کارکردي کودك را پیش بینی می کند، ا
 آن در جدول زیر آمده است.که نتایج 

 

 

 شیوه  هاي فرزندپروري . نتایج اجراي رگرسیون براي پیش بینی رشد هیجانی کارکردي کودك از طریق14جدول 

 داريمعنی F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات

 00/0 67/6 52/68 3 58/205 پیش بین

   26/10 206 83/2114 باقی مانده

    209 42/2320 کل

 

پیش بینی  دي کودك راکارکر نتایج حاصل از اجراي رگرسیون چندگانه نشان می دهد که سبک هاي فرزندپروري مادر می تواند رشد هیجانی
یانگر این است که سبک می باشد که ب 2R  = 08/0  نتایج همچنین نشان می دهد که ضریب تعیین ).p 67/6=  )206 ،3(F  >05/0( کند 

 از سبک هاي ررسی اینکه کدامیکبدرصد از تغییرات رشد هیجانی کارکردي کودك را تبیین کند. به منظور  8هاي فرزندپروري مادر می تواند 
 د.فرزندپروري قادر به پیش بینی متغیر رشدهیجانی کارکردي کودك هستند نتایج ضرایب رگرسیون گزارش می شو

 . ضرایب رگرسیون استاندارد شده سبک هاي فرزندپروري مادر در پیش بینی رشد هیجانی کارکردي کودك15دولج

 بینمتغیرپیش
ضرایب 

( رگرسیون
B( 

خطاي انحراف 
 استاندارد

ضرایب رگرسیون 
 داريمعنی β( t(استاندارد شده 

 00/0 01/4 27/0 02/0 10/0 شیوه فرزندپروري مقتدر

 58/0 -55/0 -04/0 03/0 -02/0 مستبد شیوه فرزندپروري



 

 69/0 -38/0 -03/0 09/0 -03/0 شیوه فرزندپروري سهل گیر
 

نی کارکردي د رشد هیجای توانمبا توجه به جدول ضرایب رگرسیون استاندارد شده در جدول فوق می بینیم که فقط شیوه فرزندپروري مقتدر 
 < 05/0د (کودك نیستن بینی رشد هیجانی کارکرديکودك را پیش بینی کند و متغیرهاي شیوه فرزندپروري مستبد و سهل گیر قادر  به پیش

p .( 

 یجه گیريبحث و نت

دوران کودکی به عنوان سرنوشت سازترین مراحل رشد و تحول، تحت تاثیر عوامل متعددي است که خانواده اولین و مهم ترین آن 
هدف از اجراي این پژوهش بررسی نقش شیوه فرزندپروري مادر بر رشد هیجانی کارکردي کودك است. در این پژوهش ها به شمار می آید. 

مادرانی که کودکان زیرسه و نیم سال داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی نقش شیوه هاي فرزندپروري مادر از این جهت اهمیت دارد که 
مادر جایگاه منحصربه فردي در کودك است و -ي تجارب کودك دارد و یک عامل مهم در تعامل مادراین متغیر، نقش بسزایی در شکل گیر

از اهمیت بحرانی کودك یک رابطه مهم و حیاتی براي ایجاد امنیت و عشق است و -شکل گیري تجارب اولیه کودك دارد. همچنین رابطه مادر
فیت این روابط در سال هاي اولیه کودکی، اساس رشد شناختی، اجتماعی و هیجانی در زندگی کودك در حال رشد برخوردار است، بطوري که کی

آینده را پایه گذاري میکند. رشد هیجانی کارکردي کودك به عنوان حیطه برجسته و جالب توجه در رشد کودك و عامل اثرگذار بر سالمت روان 
)، رشد هیجانی کارکردي عاملی کلیدي در رشد سایر حیطه ها 2006ینسپن (در مطالعات گر کودك در بزرگسالی، متغیر مالك در نظر گرفته شد.

بررسی  DIRدر مورد یافته ها، پژوهشی که رشد هیجانی کارکردي و شیوه هاي فرزندپروري مادر را با توجه به مبانی رویکرد قلمداد می شود. 
تر از تعامالت جسمی و حرکتی با مالت هیجانی با مراقبین بیش) بیان می دارد تعا2006گرینسپن (کند یافت نشد. در تبیین این یافته، 

هاي کودك از خود، دیگران و محیط می شود. عالوه بر این مطالعاتی که اخیراً انجام شده اشیاء و محیط فیزیکی باعث رشد طرحواره
زبانی تاثیر می گذارد. براي مثال، باال اظهار می دارد که تعامالت هیجانی در سال هاي اولیه در کودکان بر ظرفیت هاي شناختی و 

بودن کیفیت مراقبت، که شامل حساسیت هیجانی مراقب به کودك است، با رشد بیش تر حیطه هاي شناختی، زبانی، هیجانی و 
بیعی و به در این رویکرد پلکانی تحولی به نام سطوح رشد هیجانی کارکردي ترسیم می شود که رشد ط). 1390اجتماعی مرتبط است (مفرد، 

هنجار کودك، مستلزم گذر از این پلکان تحولی است. انحراف کودك از مسیر طبیعی رشد در هر مرحله، امکان بروز اختالل یا اختالالتی را 
س هایی چون بازي، لباي زندگی نوزاد، مراقب تحریک حسی را براي کودك از طریق فعالیتهاي اولیهدر طول ماهدرآینده، افزایش می دهد. 

کند تا به حالت آرامش و انسجام قبلی کند. زمانی که کودك مضطرب است، معموال مراقب به کودك کمک میپوشیدن و استحمام فراهم می
). والد و نوزاد در یک فرآیند تعاملی دوجانبه به تنظیم متقابل می پردازند. از طرفی سبک هاي فرزندپروري ساختارهاي 1982بازگردد (آلس، 

هستند که کیفیتهاي روابط خاص بین والد و کودك را مشخص می کنند. مادر با سبک فرزندپروري مقتدر کنترل خود را همراه با رابطه ارتباطی 
ارتباط دوسویه، پذیرندگی، پاسخگویی، شکیبایی، و گرم و پاسخگویی به فرزندان خود دارد. در این سبک مجموعه اي از حمایت هاي اجتماعی، 

 2002؛ کوریدو، وارنر و ایبرگ، 1989؛ گرول نیک و رایان، 1995؛ میگنا، پتیت و مایز، 1971ه فرزندان دیده می شود (بامریند،خشنودي نسبت ب



 

). سبک فرزندپروري مقتدر که شامل سه بعد یا مولفه پیوندگرم (حمایت گر و پذیرا)، استدالل (کنترل)، استقالل 1393به نقل از غفوري،
آزادانه) می باشد. با توجه به جدول همبستگی مشاهده شد که هر یک از این مولفه ها با رشد هیجانی کارکردي  (خودمختاري و مشارکت

 همبستگی مثبت و معناداري دارد. 

اثرگذاري  م به وسیلهتوانی علت عدم ارتباط بین متغیر شیوه فرزندپروري مستبد وسهل گیر با رشد هیجانی کارکردي کودك را می
جذب شدن  یم و توجه،اي تنظهدر رشد هیجانی در کودکان تبیین کرد، می دانیم که در مراحل تحول هیجانی کارکردي ظرفیت  عوامل مختلف

آن  می شوند و به وسیله سانی ایجادایه انپبه انسان ها، مبادله اجتماعی، شکل گیري ایده ها و پل زدن بین ایده ها (تفکر) به عنوان قابلیت هاي 
حول یکپارچه ر فرایند تدآیند.  زبان، همدلی، خالقیت، تفکر و مهارت هاي اجتماعی و هیجانی در کودکان به تدریج پدید میها خودآگاهی، 

اي منحصر به فرد یر ویژگی هأثحت تتانسان، روابط کودك با دیگران و به ویژه افراد مهم زندگی او (والدین) اهمیت بسیار دارند. هر کودکی 
ثیر فرهنگ خانواده که تحت تا دارند با محیط و انسان ها می پردازد و از طرف دیگر والدین نیز سبک تعاملی خاص خود را زیستی خود به تعامل

مطلوب  ه عدم تحولی نتیجو جامعه است. سرنوشت تحول روان شناختی کودك در فرایند تعامالت اجتماعی شکل می گیرد. اختالالت تحول
پس از یک  لدین باشد.اسب وار می تواند ناشی از بدکارکردي سیستم عصبی کودك و یا سبک تعاملی نامنقابلیت هاي پایه است که این ام

لیه را تعدیل ترس زاي اودهاي اسخصوصیات زیستی کودك می توانند مواجهه با خطر را کاهش دهند یا به تجربیاتی منجر شوند که رویداطرف، 
 مکن است محرك ها برايم، پاسخگویی منحصر به فرد هر نوزاد به محرك ها است، DIR  دلیل اهمیت تفاوت هاي فردي در رویکردکنند. 

نوزادان از  ارب هیجانیت و تجیک نوزاد لذت بخش و براي دیگري آزاردهنده باشد. همچنین سرعت پاسخ دهی نوزادان با یکدیگر متفاوت اس
کنش حسی فاوت در واهنده تدوزاد دیگر فرق می کند. این نکته نشان محرك ها به سبب تفاوت هاي فردي، متفاوت است و از نوزادي به ن

روابط با مراقبان  ر بافتی ازود را دخهیجانی  –از طرف دیگر نوزادان و کودکان نوپا ، توانایی هاي اجتماعی  متفاوت کودکان به محرك ها است.
کوهن و همکاران، (می باشند  انوادهخاصلی رشد می دهند. مراقبان شامل والدین و یا مراقبان دیگرِ کودك، پدر و مادربزرگ ها و دیگر اعضاي 

نقش نسبی  د، اما اینمی کن کودك ایجاد ). در نهایت اگر چه شیوه فرزندپروري مستبد و سهل گیر نقشی مهم در مشکالت رشد هیجانی2005
نسیت کودك توجه به ج ز طرفیابوده، و در چهارچوب عوامل محیطی که کودك را در برگرفته و ویژگی هاي زیستی خود کودك قرار می گیرد. 

شیوه فرزندپروري  بود. گرچه فلد غاو تفاوت هاي فردي که هر کودك دارد و نقش اعضاي دیگر خانواده شامل پدر و خواهر و برادر ها نیز نبای
هتر و بیش تر با کودك ب ی مادرمقتدر مادر می تواند نقش مهمی در بهبود رشد هیجانی کارکردي کودك داشته باشد و هر چه تعامالت هیجان

نسیت کودك، جود یستی خزباشد، کودك رشد هیجانی کارکردي بهتري خواهد داشت ولی در کنار مادر، اعضاي دیگر خانوده، ویژگی هاي 
 کودك نیز نقش دارد.

و استفاده از  سشنامه استفقط پر ابزار به کار گرفته شده در این پژوهشاین پژوهش نیز به نوبه خود با محدودیت هایی همراه بود. 
شهرها و مناطق  ن درتایج آعمیم نیک ابزار ممکن است نتواند اطالعات دقیقی را جمع آوري کند. اجراي این پژوهش در شهر مشهد بودکه در ت

د هیجانی انند بر رشمی تو دیگر با احتیاط باید عمل شود. پیشنهاد می شود براي بررسی رشد هیجانی کارکردي کودك، سایر عواملی که
به دست  نی کودكز رشد هیجااع تري کارکردي کودك نیز اثر گذار باشد مانند ویژگی هاي زیستی کودك، مورد بررسی قرار گیرند تا دیدگاه جام

 آید.
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