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 دبستاني هاي فرزندپروري و شادكامي مادران با مشكالت رفتاري فرزندان پسر پيش رابطه شيوه

 
 ∗ايرج مختارنيا

 **كنشدكتر ابوالقاسم خوش

 ***حسين انجيل الي

 

يكي از مهمترين عواملي كه كارشناسان علوم رفتاري در رابطه با تأثير خانواده در رفتارهاي                    :مقدمه و اهداف  
هاي رواني مادران يكي از مهمترين علل تاثيرگذار بر          كنند، فرزندپروري است، همچنين ويژگي      تاكيد مي  كودكان

ها بخصوص مادران در     چنانچه تاثير متقابل كودك و والدين و نحوه برخورد آن              .  باشدشخصيت كودكان مي   
جه به اهميت مسأله هدف از        پيشگيري و يا درمان مشكالت رفتاري كودكان نقش موثري دارد، بنابراين با تو                 

هاي فرزندپروري و شادكامي مادران با مشكالت رفتاري فرزندان پيش از                  سبك پژوهش حاضر تعيين رابطه     
 .باشدها ميدبستاني آن

ي آماري اين پژوهش را تمام مادران       روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است و جامعه           :  روش اجرا 
گيري دادند، روش نمونه  دبستاني شهرستان قدس تشكيل مي    ستاني و كودكان پسر پيش    دبداراي فرزند پسر پيش   
 20دبستاني شهرستان قدس و از هر مدرسه نيز           ي داراي پيش   مدرسه 21 دبستان از بين     7به اين ترتيب بود كه      

آموز و   دانش 133اي انتخاب شدند، كه درمجموع       دبستاني به صورت تصادفي ساده و چند مرحله        آموز پيش دانش
ها پرسشنامه مشكالت رفتاري     آوري داده در مرحله جمع  .  ها، گروه نمونه مورد نظر را تشكيل دادند          مادران آن 
هاي فرزندپروري بامريند و شادكامي       دبستاني و پرسشنامه سبك      در اختيار مربيان پيش     )  ويژه معلم (كودكان

 .ار گرفتدبستاني قر آكسفورد نيز دراختيار مادران كودكان پيش

هاي فرزندپروري با مشكالت رفتاري كودكان رابطه           نتايج تحليل همبستگي نشان داد كه بين شيوه             :نتايج
هاي فرزندپروري با مشكالت رفتاري كودكان، شيوه          ولي باالترين همبستگي بين شيوه      .  معناداري وجود ندارد   

همچنين ماتريس همبستگي   ).  r= -.14(د  ي آن منفي بو   فرزندپروري اقتدار منطقي بدست آمد كه جهت رابطه        
  0.05 در سطح     r= -.194 شادكامي مادران و مشكالت رفتاري فرزندان در نمره كل با مقدار             نشان داد كه رابطه   

باشد؛ همچنين نتايج تحقيق  نشان داد كه بين سن مادران و             دار است و اين معناداري به صورت معكوس مي          معنا
ها كاهش  و با افزايش سن مادران شادكامي آن      )    r=-.182 و   p<0.05(عناداري وجود دارد    ها رابطه م  شادكامي آن 

 .كندپيدا مي
 

 
∗
 ي ارشد روانشناسي خانواده درماني، دانشگاه شهيد بهشتيدانشجوي كارشناس 

**
 عضو هيئت علمي گروه مشاوره دانشگاه شهيد بهشتي 

***
 كارشناس ارشد و معاون آموزشي مدرسه، مديريت آموزش و پرورش شهرستان قدس 
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هايي كه  هاي ديگر همسو نبود، و ديدگاه      هاي پژوهش  نتايج بدست آمده از اين پژوهش با برخي از يافته             :بحث
  در به وجود آمدن مشكالت رفتاري و ترين و بيشترين نقش راهاي تربيتي والدين اصلياعتقاد دارند شيوه

هاي تربيتي اقتدار منطقي نسبت به ساير        دهد شيوه شخصيتي فرزندان دارند را تاييد نكرد،  اما نتايج نشان مي             
از طرفي پرسشنامه فرزندپروري بامريند      .  هاي فرزندپروري با مشكالت رفتاري كودكان رابطه معكوسي دارد          شيوه

. توانند متفاوت از رفتار در همان موقعيت باشند        ها مي بنابراين نگرش .  دهدرسي قرار مي  نگرش والدين را مورد بر     
ساير نتايج بدست آمده از اين پژوهش در رابطه با شادكامي مادران و مشكالت رفتاري كودكان كه معنادار شده كه                    

 . با نتايج بيشتر تحقيقات قبلي همخواني داشت

 .روري، شادكامي، مشكالت رفتاري، كودكان پيش دبستانيهاي فرزند پ شيوه:هاكليدواژه
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