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 Purpose: The aim of this study was to develop an early 

academic ability model based on parenting styles and 

attachment with the mediating role of executive functions and 

the role of gender adjustment in preschool children. 

Materials and Methods: The research method is cross-

sectional correlation. The statistical population of this study 

consisted of all mothers and preschool children of boys and 

girls in Yazd in 1398, from which 700 people (350 girls and 

350 boys) were selected by multi-stage cluster sampling. In 

this study, the tools of early academic ability, children's 

attachment, parenting styles, and for executive functions, the 

Wisconsin card classification test were used, all of which had 

acceptable validity and reliability. SPSS-V23 and Lisrel-V8.8 

software were used to analyze the data. Structural equation 

modeling was also used to answer the research hypotheses. 

Findings: The research findings showed that the model has a 

good fit. The results showed that the early academic ability 

model is based on parenting styles and attachment styles in 

preschool children. The results showed that the early 

academic ability model is appropriate based on parenting 

styles and attachment styles based on the mediating role of 

executive functions in preschool children (boys and girls). 

Conclusion: The results also showed that gender has a 

moderating role. Therefore, paying attention to the mentioned 

variables in designing more appropriate therapies will help 

researchers and therapists in preschool children. 
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 و همکاران   سمانه دادور 177

 1400 زمستان، 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

زودهنگام بر اساس سبک یلیتحص ییمدل توانا نیتدو

ر ب هیبا تک یدلبستگ یو سبک ها یفرزندپرور یها

 لیو نقش تعد ییاجرا یکارکردها یگر یانجینقش م

 یدبستان شیدر کودکان پ تیجنس یکنندگ

 
 1سمانه دادور

 واحد تهران ،یتیترب شیگرا یگروه روانشناس ،یدکتر یدانشجو
 .رانیتهران، ا ،ید اسالمدانشگاه آزا ،یمرکز

 
 *2افجه یصادق زهره

 ،یدانشگاه آزاد اسالم ن،یواحد ورام ،یگروه روانشناس ار،یاستاد
 .مسئول( سندهی)نو رانیا ن،یورام

 
 3کوچک انتظار ایرو

دانشگاه آزاد  ،یواحد تهران مرکز ،یگروه روانشناس ار،یاستاد
 رانیتهران، ا ،یاسالم

 
 چکیده

زودهنگام  یلیتحص ییمدل توانا نیهدف، تدوپژوهش با  نی: اهدف
 یبا نقش واسطه ا یو دلبستگ یفرزندپرور یبر اساس سبک ها

 شیدر کودکان پ تیجنس یکنندگ لیو نقش تعد ییاجرا یکارکردها
 .انجام شد یدبستان
است.  یاز نوع همبستگ ی: روش پژوهش مقطعو روش ها مواد

 یدبستان شیکودکان پمادران و  هیپژوهش را کل نیا یجامعه آمار
ها، آن انیدادند، که از م لیتشک 1398در سال  زدیدختر و پسر شهر 

خوشه  یریگپسر( با روش نمونه 350دختر و  350نفر )  700تعداد 
 ییتوانا یپژوهش از ابزارها نی. در ادانتخاب شدن یچند مرحله ا یا

و  ،یفرزندپرور یکودکان ، سبک ها یزودهنگام، دلبستگ یلیتحص
 یکارت ها یاز آزمون دسته بند ییاجرا یکارکردها یبرا
 یولقابل قب ییایاز اعتبار و پا یاستفاده شد که همگ نیسکانسیو

-SPSS زارافها از نرمداده لیوتحلهیبرخوردار بودند. به منظور تجز

V23 و Lisrel-V8.8 ییمنظور پاسخگوبه نیاستفاده گردید. همچن 
 .استفاده شد یمعادالت ساختار یابیدلپژوهش از م یهاهیبه فرض

 یپژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسب های افتهی: ها افتهی
ام زودهنگ یلیتحص یینشان داد که مدل توانا جیبرخوردار است. نتا

کان در کود یدلبستگ یهاو سبک یفرزندپرور یهابر اساس سبک
 ییمدل توانا نشان داد که جیبرازش است. نتا یدارا ،یدبستان شیپ

 یهاو سبک یفرزندپرور یهازودهنگام بر اساس سبک یلیتحص
در  ییاجرا یکارکردها یگریانجیبرنقش م هیبا تک یدلبستگ

 .برازش است یدارا یدبستانشیکودکان )دختر و پسر( پ
 لینقش تعد تینشان داد که جنس جینتا نیهمچن :یریگ جهینت

 یمذکور در طراح یهاریتوجه به متغ نیدارد. بنابرا یکنندگ
 شیتر به پژوهشگران و درمانگران در کودکان پمناسب یهادرمان
 .رساندیم یاری یدبستان

 
 ،یفرزندپرور یسبک ها ،یلیتحص یی: توانایدیکل واژگان
 .ییاجرا یکارکردها ،یدلبستگ

_________________________________ 
1- children's early academic ability 

 
 06/07/1400تاریخ دریافت: 

 17/09/1400تاریخ پذیرش:  
 :نویسنده مسئول@yahoo.comzsadeghi540 
 

 مقدمه
عملکرد تحصیلی به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های بشری، 

(. بهبود 1شاخصی برای موفقیت افراد در نظر گرفته می شود )
عملکرد تحصیلی می تواند در مرتفع نمودن بسیاری از مشکالت 
جوامع نقش داشته و عامل مهمی برای توسعه و رشد ملت ها باشد. 

پیشرفت در مقاطع تحصیلی باعث می شود که موفقیت آموزشی و 
افراد بتوانند با شکل دهی و سازمان دهی زندگی خود فرصت های 
شغلی بیشتر و در نتیجه جایگاه اجتماعی بهتری را به دست آورند 

(. از سوی دیگر افرادی که به لحاظ تحصیلی موفق هستند عزت 2)
ان می اب  را نشنفس باالتری داشته، سطوح پایین افسردگی  و اضطر

دهند. بعالوه مطالعات گسترده ای نشان می دهد که موفقیت 
تحصیلی می تواند با کاهش آسیب های اجتماعی و بهبود رفتارهای 

( همراه باشد. نیاز توجه به عوامل زمینه ای 3مرتبط با سالمتی  )
باعث شده است که مطالعات اخیر توجه خود را از عملکرد تحصیلی 

قاطع دبستانی به مفاهیمی معطوف سازد که می توانند کودکان در م
عملکرد بعدی دانش آموزان را پیش بینی نمایند. یکی از این مفاهیم 
که با توانایی های یادگیری دانش آموزان در آینده مرتبط است و 
می تواند به عنوان یک مساله مهم برای پیشرفت تحصیلی در آینده 

(. 4های زودهنگام تحصیلی است )فرد مدنظر قرار گیرد توانایی 
مهارتهای شناختی اولیه  1منظور از توانایی های تحصیلی زودهنگام

در کودک می باشد که به عنوان پایه ای برای یادگیری بعدی کودک 
در مدرسه به کار می رود. به عنوان مثال مهارت های شناختی اولیه 

 بر خواندن ونظیر زبان شفاهی و توانایی های مفهومی برای تسلط 
 2(. به اعتقاد رابری5ریاضیات و یادگیری آن اهمیت بسیاری دارند )

و همکاران مهارت های تحصیلی اولیه دربرگیرنده مهارت های 
خواندن و نوشتن )از قبیل توانایی تشخیص حروف و آگاهی واج 
شناختی( و مهارت های حساب کردن )از قبیل آگاهی از اعداد و 

های تحصیلی اولیه بررسی مهارت (.6می باشد ) فهمیدن نظم اعداد(
های بعد نشان می دهد که و رابطه آن با میزان موفقیت تحصیلی سال

این مهارت ها می توانند در آینده تحصیلی نقش مهمی داشته باشند 
(7 .) 

با توجه به آنچه گفته شد می توان گفت توانایی های تحصیلی اولیه 
پیشرفت فرد در آینده بوده و بنابراین  متغیر مهمی برای یادگیری و

باید به دنبال عوامل تاثیر گذار بر آن باشیم. با توجه به آنکه توانایی 
های تحصیلی اولیه قبل از مهارت های تحصیلی بعدی قرار گرفته و 
بیش از هر مولفه آموزشی دیگری زیربنایی می باشد بنابراین باید به 

یر گذار زمینه ایی و عمیق تر باشیم دنبال مولفه ها و متغیرهای تاث
(. بر اساس نظام بوم شناختی برون فن برنر نظام خانواده به عنوان 4)

یک کل می تواند بر اساس سبک های تعاملی والدین با فرزندان 
(. بر اساس مطالعات 8جنبه های شناختی فرزندان را متاثر سازد )

2 - Ruberry 
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أثیرگذار بوده سبک های والدینی در توسعه مهارت های شناختی ت
و شیوه های والدینی نظیر نظارت و حمایت می تواند توانایی های 

(. در همین راستا مطالعات نشان 9کودک را تحت تاثیر قرار دهد )
می دهد که رفتار و ویژگی های والدین در برخورد با مسائل فرزندان 
می تواند به استراتژی های متفاوتی منجر شود که این استراتژی ها 

ی تواند فرایند تفکر کودک و نحوه تعبیر و تفسیر آن را تحت م
(. بر همین اساس چنانچه خانواده دچار مشکالت 10تاثیر قرار دهد )

روانشناختی عمده باشد به دلیل از هم پاشیدگی نظام خانواده و وجود 
ای برای افراد به بار های معیوب و مبهم، مشکالت عمدهارتباط

 کارکرد عنوانبه را فرزندپروری سبک امریندب(. 11خواهد آورد )

 دیکتاتوری، هایسبک به که کندمی والدین معرفی کنترلی

 فرزندپروری سبک (.12گردد )می گیرانه تقسیمو سهل مقتدرانه

است  ارتباط در ترپایین عملکرد تحصیلی پیامدهای با دیکتاتوری
 امدهایپی با مقتدرانه فرزندپروری دیگر سبک سوی از .(13)

 باالتر، خود به اتکا بیشتر، پیشرفت تحصیلی همچون مثبت تحولی

 در و (14دارد ) رابطه همتایان با روابط بهتر کمتر و رفتاریکج

 و نظارت فقدان دلیل گیرانه نیز بهفرزندپروری سهل سبک نهایت
والدین با کاهش عملکرد تحصیلی و مهارت  کارانه ویژگی اهمال
  (. 15دارد ) ارتباط های شناختی

همچنین سبک فرزندپروری می تواند سبک های دلبستگی فرد را 
تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه آثار و پیامدهایی برای رشد کودک 
داشته باشد. بسیاری از نظریه ها نیز از این مسئله حمایت نموده و 
نشان می دهد که اولین سطح ارتباطی می تواند در قالب سبک های 

ی نقش تعیین کننده ای در مهارت های اولیه کودکان داشته دلبستگ
سبک دلبستگی، الگویی تعمیم یافته از پاسخ به روابط صمیمانه باشد. 

فرد است که تصور می شود تجربیات قبلی روابط صمیمانه را 
منعکس می کند و در طول زمان ثبات نسبی دارد. بر اساس نظریه 

نوزاد( نحوه تعامل فرد با  -)مادربالبی ماهیت رابطه صمیمی اولیه 
محیط را در سر تا سر زندگی تعیین می کند. مدل جانسون و ویفن 
نیز بر این تاکید دارد که الگوهای دلبستگی اولیه می تواند به عنوان 
ساختارهای شناختی پنهانی، موثر در نظر گرفته شود که تأثیر عمده 

ک های دلبستگی سبای بر زندگی شخصی فرد به جای می گذارد. 
بر روی تفکر، احساس و خاطرات افراد بزرگسال اثر گذاشته و 
بعنوان یکی از عوامل شناخته می شود که در تشخیص آسیب شناسی 

(. بعضی از 16روانی، چشم اندازهای نوینی را منعکس ساخته اند )
پژوهشگران اهمیت کنش سازمانی سیستم دلبستگی را در یکپارچه 

عاطفی، انگیزشی، شناختی و رفتاری مورد تاکید کردن مولفه های 
(. همچنین، شواهد علمی حاکی از آن است بین 17قرار داده اند )

دلبستگی با فرایندهای شناختی و مهارت های تحصیلی رابطه وجود 
 (.18دارد )

همانطور که گفته شد سبک های دلبستگی و شیوه های فرزندپروری 
_________________________________ 

1 -cognitivecontextual  
2 -cognitive contextual 

3 -Grych, Fincham 

4 -Guy Rocher 

ربنایی برای مهارت های تحصیلی می تواند به عنوان عامل های زی
اولیه کودکان باشد. گفته های اخیر با بسیاری از مبانی نظری در این 
راستا مطابقت دارد.  بر اساس نظریه دلبستگی و همچنین نظریه ایمنی 
هیجانی کامینگز و دیویس می توان گفت ارزیابی ایمن، مثبت و 

در نتیجه سازوکاری پایدار از خانواده می تواند مانع آسیب بوده و 
را برای تبیین پیشرفت تحصیلی کودکان که متاثر از جنبه های 

نظریه یادگیری جانشینی و شناختی و هیجانی است فراهم سازد. 
ای نشان از آن دارند که خانواده تاثیر عمده 1شناختی -نظریه بافتی

بر مشکالت یادگیری در آینده دارد. نظریه یادگیری جانشینی نشان 
دهد که بعضاً تعارضات و مسائل خانواده از طریق مشاهده، می

 گردد. عالوه برآموخته شده و باعث مشکالت تحصیلی کودکان می
نیز نشان   3گریچ و فینچام 2شناختی -نظریه بافتیهای یاد شده نظریه

دهد که چگونه تفسیر و فهم تعارض و مشکالت خانوادگی می
یه دو نظربینی کند. ان را پیشتواند فرایندهای شناختی کودکمی

نیز شکل ارتباط والدین  5و گیدنز 4پرداز مشهور به نام گی روشه
در خانواده مبدا را به عنوان الگوی مشخص بر روند شکل گیری 
فرایندهای شناختی فرزندان دانسته و آن را بر کارکردهای اجتماعی 

 دانند.ها موثر میآن
ه های بوم شناختی و نظریظریه نظامبررسی نظریات یاد شده به ویژه ن

دهد که دو مسئله مهم در خانواده، یعنی های خانواده نشان مینظام
تواند بر توانایی های سبک های فرزندپروری و دلبستگی، می

ر یک از سوی دیگتحصیلی اولیه کودکان تاثیر بسزایی داشته باشد. 
وانایی های راه برای درک بهتر روابط بین رفتارهای والدین و ت

تحصیلی کودکان این است که تمرکز تحقیق را بر سایر توانایی های 
شناختی بنیادی که با توانایی های علمی هر دو دانش آموز و رفتار 
والدین مرتبط است، گسترش دهیم. در همین راستا عالقه پژوهش 

( و توانایی های EF) 6در رابطه بین عملکرد اجرایی کودکان
های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است. تحصیلی در سال 

شواهد قابل توجهی نشان می دهد که بین اندازه های مختلف کارکرد 
اجرایی و آزمون های عینی ریاضیات و سواد آموزی در دوران 

(. کارکرد های 19کودکی اولیه و متوسطه رابطه وجود دارد )
و فراتر از آن  اجرایی سهم منحصر به فرد را در توانایی های علمی

(. به نظر 21( و یا توانایی شناختی عمومی دارند )20در توانایی زبان )
می رسد فرایند عملیاتی که باعث می شود درک روابط با والدین و 
رشد توانایی های بالقوه کودکان برای یادگیری بهتر فراهم گردد 

 (. شواهد حاکی از آن است که22مفهوم کارکردهای اجرایی باشد )
عملکرد اجرایی در کودکانی که در دوران اولیه زندگی شان 

(. در همین 23محرومیت هایی را تجربه می نمایند ضعیف است )
در مطالعه ای کودکانی که فقدان رابطه با والدین  7راستا هاستینار

داشتند را به لحاظ عملکرد اجرایی بررسی نموده و نشان داده اند که 
تن محرومیت های اولیه و نداشتن خانواده این کودکان به دلیل داش

5- Giddens 

6 -executive function in children 

7-Hostinar 
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عملکرد اجرایی ضعیف تری دارند. در واقع می توان گفت عملکرد 
اجرایی از جمله مهارت های یادگیری می باشد که مجموعه ای از 
فرایند های پردازش ذهنی بوده و تجربیات گذشته ی فرد را به 

ق منجر به موقعیت عملکرد فعلی آن مرتبط می سازد و از این طری
افزایش سطح عملکرد و بهبود کیفیت عملکرد فرد در زمان حال می 

شواهد مشخصی از نقش واسطه ای کارکردهای اجرایی (. 24شود )
در ادبیات نظری توسط شبکه تحقیقاتی مراقبت اولیه 

( گزارش شده است. هرچند این مدل NICHD( )2003)1کودکان
کرد اجرایی را بررسی های حمایتی مستقیما نقش واسطه ای کار

ننموده اند اما به جای آن متغیرهای مرتبط و زیرمجموعه ای از 
کارکردهای اجرایی را به عنوان واسطه در نظر گرفته اند. مدل 

( نیز نشان می دهد که عملکرد کودکان در 21فریدمن و همکاران )
توانایی برنامه ریزی )در چند بعد مهار، حافظه کاری و انعطاف 

( نقش واسطه ای را  بین کیفیت والدگری با توانایی های پذیری
 2دارد. در مدل دیگری فیتزپاتریک 5/4تحصیلی بعدی در کودکان 

ساله جنبه های مختلف محیط  5تا  3نشان می دهد که در کودکان 
خانواده از جمله فرزندپروری با توسعه کارکردهای اجرایی در 

 د.اولیه کودکان را بهبود بخش کودکان می تواند توانایی های تحصیلی
با توجه به آنچه گفته شد می توان در یک جمع بندی توانایی 
تحصیلی زودهنگام را به عنوان یک پتانسل مهم برای پیشرفت 
تحصیلی در آینده در نظر گرفت که می تواند براساس نظریه های 

. دگسترده ای این توانایی را به عوامل زیربنایی در خانواده نسبت دا
بر اساس این نتیجه گیری می توان مدلی را متصور بود که در آن 

 "تگینظریه دلبس"سبک های دلبستگی و فرزندپروری به پشتوانه 
می تواند توانایی تحصیلی زودهنگام را تبیین نمایند. از سوی دیگر 
کارکردهای اجرایی نیز عالوه بر مبانی یاد شده می توانند تحت تاثیر 

و روابط با والدین قرار گیرند. در سمت دیگری از محیط خانواده 
مدل می توان گفت بر اساس نظریه های کارکرد اجرایی، کارکرد 
اجرایی مقدم بر متغیرهای تحصیلی از جمله مهارت ها و عملکرد 
تحصیلی رخ می دهند. به همین دلیل است که پژوهش های بسیاری 

قبل از توانایی های عملکرد اجرایی را به عنوان متغیر واسطه ای 
تحصیلی در ارتباط با ویژگی های محیطی و ارتباط با والدین در نظر 

سایر مدل های واسطه نگر نیز به طور مشخص کارکرد می گیرند. 
اجرایی را تعریف عملیاتی ننموده و تنها به بخشی از این کارکردها 
اشاره نموده اند. همچنین متغیرهای والدینی نیز به طور مشخص 
بررسی نشده و بیشتر کلی و مبهم عملیاتی شده است. بعالوه در مدل 
های یاد شده نقش جنسیت مدنظر قرار نگرفته این در حالی است 
که برخی از پژوهشگران معتقدند که تحوالت شناختی در کودکان 
بر حسب جنسیت از فرایندهای متفاوتی تبعیت می کند. بنابراین با 

ر چارچوب نظریه های گسترده و توجه به روابط متغیرها د
همچنین لزوم تدوین مدلی زیربنایی برای تبیین توانایی تحصیلی 
زودهنگام و همچنین خالء پژوهشی موجود مطالعه حاضر به 
 منظور پاسخگویی به این سوال اساسی صورت بندی شده است که

آیا سبک های فرزندپروری و دلبستگی با نقش واسطه ای 
می توانند پیش بینی کننده توانایی تحصیلی  کارکردهای اجرایی

در ادامه مدل مفهومی روابط  زودهنگام در کودکان دبستانی باشند؟
متغیرها بر اساس مبانی نظری ارائه می گردد: همانطور که در مدل 
فوق مالحظه می شود سبک های فرزندپروری و سبک های 

نوان یی به عدلبستگی به عنوان متغیرهای مستقل و کارکردهای اجرا
متغیرهای میانجی می باشند. توانایی زودهنگام تحصیلی نیز متغیر 

 وابسته می باشد.

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

_________________________________ 
1-Early Child Care Research Network 2-Fitzpatrick 
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 هاروش مواد و 
روش پژوهش حاضر، طرح همبستگی با تکیه بر الگویابی معادالت 

 جامعهساختاری است که یک روش همبستگی چند متغیری است. 
مادران و کودکان پیش دبستانی دختر و  هیوهش کلپژ نیدر ا یآمار

که در مراکز پیش دبستانی  99 -98 یلیدر سال تحص پسر شهر یزد
با توجه به اینکه اسامی تمام کودکان پیش . ثبت نام کرده بودند

دبستانی شهر یزد در دسترس نیست از روش خوشه ای چندمرحله 
ارای چهار منطقه ای برای انتخاب نمونه استفاده شد. شهر یزد د

جغرافیایی می باشد. برای این منظور از هر منطقه جغرافیایی شهر 
مرکز  20مرکز پیش دبستانی انتخاب شد. در واقع در مجموع  5یزد 

پیش دبستانی انتخاب و از کودکان هر مرکز شامل دختران و پسران 
 نمونه گیری انجام شد. به منظور تعیین حجم نمونه به گفته هومن

می مشاهده به ازای هر متغیر اندازه گیری شده تعیین  15تا  5 بین
( باتوجه به اینکه تعداد آیتم ها برای Q15  ≤ n ≤  Q5شود. )

آیتم بود بنابراین حداقل حجم  121سنجش در مطالعه حاضر برابر با 
برآورد می  1815و حداکثر حجم آن برابر با  605نمونه برابر با 

در نظر گرفتن احتمال ریزش و همچنین به  شود. در این مطالعه با
دختر و  350نمونه مادر فرزند ) 700منظور افزایش تعمیم پذیری 

 پسر( انتخاب شد. 350
 
 ارهای پژوهشابز

توانایی های تحصیلی : پرسشنامه توانایی تحصیلی زودهنگام
زودهنگام مهارتهای شناختی اولیه در کودک می باشد که به عنوان 

یادگیری بعدی کودک در مدرسه به کار می رود. به  پایه ای برای
عنوان مثال مهارت های شناختی اولیه نظیر زبان شفاهی و توانایی 
های مفهومی برای تسلط بر خواندن و ریاضیات و یادگیری آن 
اهمیت بسیاری دارند. در مطالعه پژوهشگر توانایی تحصیلی 

بعد  11شامل  زودهنگام مبتنی بر مدل دالی و همکاران است که
مورد سنجش از جمله توانایی خواندن حروف، فهرست لغات، کپی 
کردن حروف، ساخت صدای حروف، انتخاب صدای حروف، 
خواندن شماره ها، شمارش اعداد، تولید شماره ها، انتخاب اعداد، 

بعد این  11تشخیص رنگ ها و تشخیص اشکال می باشد. هریک از 
مجموع می تواند توانایی تحصیلی  مدل شامل آیتم هایی است که در

فرد را بسنجد. بر اساس نظریه ارزیابی مهارت های تحصیلی 
زودهنگام دالی و همکاران  پنج مورد از این اقدامات به عنوان 
معیارهای مهارت خواندن اولیه می باشند. چهار مورد از آن نیز برای 

های ارزیابی مهارت های ریاضی است. دو مورد نیز شامل مهارت
متداول در برنامه های درسی می باشند. پرسشنامه دلبستگی کودکان: 
این پرسشنامه توسط هالپرن و کاپنبرگ طراحی شده است. تعداد 

و هدف آن سنجش دلبستگی کودکان در دوره ی  20سواالت آن 
میانی )قبل از دبستان و دبستان( از ابعاد مختلف )تکامل انطباقی مثبت 

(، رفتارهای منفی 10، 9، 8، 7(، واکنش هیجانی )6، 5، 4، 3، 2، 1)
(، دوری گزیدن از حمایت چهره ی 16، 15، 14، 13، 12، 11)

طیف نمره دهی  (( می باشد.20، 19، 18، 17دلبستگی/فرد مراقب )
_________________________________ 

1. Permissive 

(، 2(، به ندرت )1بر اساس لیکرت پنج درجه ای از هرگز )
در پژوهش  ( می باشد.5( و همیشه )4(، اغلب اوقات )3گاهگاهی )

( روایی و پایایی این پرسشنامه مورد 1393سلیمانی و همکاران )
بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان داد که 

و در سطح مطلوب بوده و آزمون  73/0برابر با  KMOآزمون 
کرویت بارتلت از نظر آماری معنی دار بود. نتایج تحلیل عاملی با 

د چهار عامل در گویه ها را تایید کرد که چرخش واریماکس وجو
از واریانس کل مقیاس را تبیین کرد. ضرایب همسانی درونی  72/48%

این پرسشنامه در حد باالیی بدست آمد. محاسبه ی ضریب آزمون 
آزمون به فاصله ی یک ماه مطلوب و باال بود. تحلیل عاملی باز –

اریماکس را تایید تاییدی، نتایح حاصل از تحلیل عامل به چرخش و
کرد. همبستگی معنی دار نمرات این پرسشنامه با نمرات پرسشنامه 

روایی همگرا، واگرا  SDQهای هیجان های مادرانه و پرسشنامه 
بازآزمون  –و همزمان مقیاس را تایید کرد. همچنین پایایی آزمون 

گزارش شده است )به نقل از سلیمانی و  79/0این پرسشنامه 
پرسشنامه سبک های فرزندپروری: این  (.1393همکاران، 

پرسشنامه توسط بامریند  برای بررسی الگوهای نفوذ وشیوه های 
ماده است  30فرزندپروری ساخته شده است. این پرسشنامه شامل 

، 14، 13، 10، 6، 1) 1ماده ازآن به شیوه آزادگذاری مطلق 10که 
، 12، 9، 7، 3، 2) 2ماده به شیوه استبدادی 10(، 28، 24، 21، 19، 17
ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین  10( و 29، 26، 25، 18، 16

( در امر پرورش فرزند 30، 27، 23، 22، 20، 15، 11، 8، 5، 4)
مربوط می شوند. در این پژوهش آزمودنی ها با مطالعه هر ماده نظر 

درجه ای )کامالمخالفم،  5خود را برحسب یک مقیاس 
با مخالفم، موافقم و کامال موافقم ( مشخص کنند که مخالفم،تقری

نمره گذاری شده وبا جمع نمرات، سه  4بعدا و به ترتیب از صفر تا 
نمره مجزا در مورد آزاد گذاری مطلق، استبدادی و اقتدار منطقی 
برای هر آزمودنی به دست می آید. میزان پایایی این پرسشنامه به 

برای استبدادی و  85/0گذاری، برای آزاد 81/0روش بازآزمایی 
(. همچنین 12برای اقتدار منطقی پدران گزارش شده است ) 92/0

وی در مورد اعتبار پرسشنامه این نتایج را گزارش می دهد: مستبد 
( و اقتدار منطقی 50/0بودن پدر رابطه معکوس با آزادگذاری )

ابزار را ( او دارد. در ایران اسفندیاری پایایی بازآزمایی این 52/0)
و برای  77/0، برای سبک استبدادی 69/0برای سبک سهل گیرانه 

گزارش کرده است. حسینی دولت آبادی و  73/0سبک مقتدرانه 
سعادت با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی روایی سازه این پرسشنامه 
را بررسی و ساختار سه عاملی آن را تایید کرده اند. بر اساس مطالعه 

درصد، سک مستبدانه  1/45فرزندپروری سهل گیرانه ان ها سبک 
درصد کل واریانس مقیاس  3/44درصد و مقتدرانه  7/41

فرزندپروری را تبیین می کند. بعالوه بار عاملی سواالت روی هریک 
گزارش شده است که  74/0تا  58/0از زیر مقیاس ها بین 

ریب نشاندهدنده روایی مطلوب این ابزار است. همچنین آن ها ض
، سبک 62/0و برای سبک سهلگیرانه  71/0پایایی کلی این ابزار را 

گزارش کرده اند.  75/0و برای سبک مقتدرانه  62/0مستبدانه 

2. Authoritarian 
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پرسشنامه کار کردهای اجرایی: پرسشنامه درجه بندی رفتاری 
کارکردهای اجرایی )فرم والدین(، توسط جرارد، جیویا پتر، 

نوشته شده است.  2000در سال  1یایسکوئیس، استیون، گای و کنورس
سؤال می باشد  86این ارزیابی دارای دو فرم والدین و معلمین و دارای 

که با توجه به شرایط حادث شدن وضعیت برای کودک به عنوان 
 3تا  1به ترتیب از  "همیشه"و  "گاهی اوقات "و  "هیچ وقت"

مدرسه توسط والدین نمره گذاری می شود و رفتارهای کودک را در 
و یا منزل مورد بررسی قرار می دهد و به منظور تفسیر رفتاری 

ساله طراحی شده است )گای و  18تا  5عملکرد اجرایی کودکان 
دقیقه است.  15تا  10(. زمان تکمیلی این فرم بین 2000همکاران، 

ضریب اعتبار این پرسشنامه برای نمونه های بالینی در فرم والدین 
باشد و زمانی که برای ارزیابی جامعه هنجار  می 82/0 -98/0آن، 

می رسد، روایی و  80/0 – 97/0از آن استفاده شود، این میزان به 
پایایی نسخه ی قارسی پرسشنامه درجه بندی رفتاری کار کردهای 
اجرایی )فرم والدین( توسط نعیمی در جامعه ی در خود مانده انجام 

ی روان سنجی خوب، شده است. نسخه اصلی ازمون از ویژگی ها
روش اجرای ساده و روشن برخوردار است و ابزاری قابل اعتماد و 
کاربردی برای درمانگران معرفی شده است. در پژوهش شهابی روایی 

زمون بازآ -و اعتبار پرسشنامه سنجیده شد کـه ضریب پایایی آزمون
خرده مقیاسهای آزمون رتبه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی در 

، 91/0، کنترل هیجانی81/0، جهت دهی 90/0د بازداری کارکر
، 81/0، برنامه ریزی 71/0، حافظه فعال 80/0آغاز به کار 

، 90/0، شاخص تنظیم رفتار 78/0، نظارت 79/0سازماندهی اجزاء 
 89/0و نمره کلی کارکردهای اجرایی  87/0شاخص فراشناخت 

تا  87/0از بدست آمد. ضریب همسانی درونی برای این پرسشنامه 
می باشد که نشان دهنده باال بودن همسانی درونی کلیه خرده  94/0

 مقیاس های پرسشنامه است. 
ها از طریق آمده از اجرای پرسشنامهدستوتحلیل اطالعات بهتجزیه

انجام شد. همچنین به  Lisrel-V8.8و  Spss-V23افزار نرم
ت ساختاری ی پژوهش از مدلسازی معادالهاهیفرضمنظور آزمون 

 استفاده شد.
 

 یافته ها
در این بخش نیز با استفاده از شاخص های مرکزی، پراکندگی و 

 گیرد.نمودار متغیرهای پژوهش مورد توصیف قرار می

 
 های آماری متغیرهای پژوهش. مشخصه1جدول 

 بیشینه کمینه کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین مولفه متغیر

دلبستگی 
 کودکان

 -0.12 -0.16 0.79 3.46 کامل انطباقی مثبتت

1 5 
 -0.31 0.04 0.85 3.12 واکنش هیجانی

 -0.03 -0.30 0.78 3.43 رفتارهای منفی

 -0.50 0.01 0.90 3.27 دوری گزیدن

های سبک
 فرزندپروری

 -0.28 0.16 0.81 2.22 آزادگذاری مطلق

 0.13 0.04 0.73 2.27 استبدادی  4 0

 0.14 0.08 0.76 2.24 تدار منطقی اق

توانایی تحصیلی 
 زودهنگام

 0.28 -0.81 0.74 2.89 توانایی خواندن حروف

1 4 

 0.10 -0.66 0.66 2.91 فهرست لغات

 0.56 -0.72 0.64 2.94 کپی کردن حروف

 1.00 -1.29 0.60 3.12 تولید صدای حروف

 0.82 -0.87 0.64 2.95 انتخاب صدای حروف

 0.12 -0.68 0.69 2.99 هاخواندن شماره

 0.52 -0.66 0.60 3.01 شمارش اعداد

 0.35 -0.80 0.72 2.91 انتخاب اعداد

 0.03 -0.50 0.65 2.81 هاتشخیص رنگ

 0.89 -0.93 0.59 3.04 تشخیص اشکال

 3 1 1.26 -0.51 0.32 2.23 کارکردهای اجرایی

های آماری )میانگین، انحراف استاندارد، مشخص 1اطالعات جدول 
چولگی، کشیدگی، کمینه و بیشینه( را برای متغیرهای پژوهش نشان 

_________________________________ 
1. Gerard, Gioia, Petr, Isujuith, Steven, Guy& 

Kenworthy 

دهد. همچنین، با توجه به مقادیر چولگی و کشیدگی که در می
توان ها قرار دارند، میی معقولی برای حدس بر نرمال بودن دادهبازه
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برای بررسی این  ده و پذیرفت. ها را مطرح کرفرض نرمال بودن داده
شود. منتهی، با توجه به آزمون، از تحلیل عامل تائیدی، استفاده می

کنندگی جنسیت در این فرضیه، این فرضیه دو بخش نقش تعدیل
دختران و پسران اجرا شد. سپس، نتایج بدست آمده مورد مقایسه 

 قرار گرفت.
 الف( دختران

اضافه نمودن قیود مدل و انتخاب بدین منظور، پس از رسم ساختار، 
روش ماکسیمم درستنمایی، مدل اجرا شده و نمودار مسیر برازش 

های زیر نمودار مسیر برازش شده های زیر به دست آمد. شکلشکل
دو و -های خیدهد. همانگونه که شاخصها را نشان میبه داده

RMSEA ئه ها ارادهند، مدل برازش مناسبتری را به دادهنشان می
های الگو در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته کند. خروجیمی

 است.
 

 های برازش مهم مدل ترسیمیای از شاخص. گزیده2جدول 
 برازش قابل قبول مقدار اختصار نام شاخص شاخص

  47853.37 - سطح تحت  پوشش )کای اسکوئر( های برازش مطلقشاخص

 0.9از بزرگتر  GFI 0.95 شاخص نیکویی برازش

 0.9بزرگتر از  AGFI 0.93 شاخص نیکویی برازش اصالح شده های برازش تطبیقیشاخص

 0.9بزرگتر از  CFI 0.98 شاخص برازش تطبیقی

 0.1کمتر از  RMSEA 0.069 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد های برازش مقتصدشاخص

عیت های برازش الگو در وضهمانگونه که مشاهده می شود شاخص
 مطلوبی قرار گرفته است.
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 . مدل )دختران( در حالت ضرایب استاندارد2شکل 
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 . مدل )دختران( در حالت معناداری ضرایب3شکل 
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ی مقادیر های باال نشان داده شده است، کلیهطور که در شکلهمان
پارمترهای مربوط به مدل به همراه ضرایب مسیر نشان داده شده 

 یر آورده شده است.است که در جداول ز
 . ضرایب مسیر و معناداری )دختران(3جدول 

 وضعیت tمقدار  ضریب مسیر مسیر

 ← تکامل انطباقی مثبت

 کارکردهای اجرایی

 پذیرفته شد 12.36 0.54

 پذیرفته شد 14.00 0.72 ← واکنش هیجانی

 پذیرفته شد -15.47 -0.82 ← رفتارهای منفی

 پذیرفته شد -14.11 -0.75 ← دوری گزیدن

 پذیرفته شد -12.12 -0.52 ← آزادگذاری مطلق

 پذیرفته شد -12.52 -0.57 ← استبدادی

 پذیرفته شد 14.26 0.74 ← اقتدار منطقی

 پذیرفته شد 14.54 0.80 توانایی تحصیلی زودهنگام ← کارکردهای اجرایی

 ← تکامل انطباقی مثبت

 توانایی تحصیلی زودهنگام

 یرفته شدپذ 12.30 0.53

 پذیرفته شد 14.53 0.80 ← واکنش هیجانی

 پذیرفته شد -12.53 -0.57 ← رفتارهای منفی

 پذیرفته شد -12.41 -0.55 ← دوری گزیدن

 ← آزادگذاری مطلق

 توانایی تحصیلی زودهنگام

 پذیرفته شد -12.32 -0.53

 پذیرفته شد -12.55 -0.58 ← استبدادی

 پذیرفته شد 12.87 0.61 ← اقتدار منطقی

برای بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر 
وابسته الزم است تا اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم برای متغیر 

زای مدل ارائه شود که این اثرات در جداول زیر قابل مشاهده درون
 است.

 
 ش. تفکیک اثرات، مستقیم، غیرمستقیم و کل مدل پژوه4جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل
 اثر

 کل غیرمستقیم مستقیم

 0.54 ---- 0.54 کارکردهای اجرایی تکامل انطباقی مثبت

 0.80 ----- 0.80 توانایی تحصیلی زودهنگام کارکردهای اجرایی

 0.96 0.54*  0.80=  0.43 0.53 توانایی تحصیلی زودهنگام تکامل انطباقی مثبت

 0.72 ---- 0.72 دهای اجراییکارکر واکنش هیجانی

 0.80 ----- 0.80 توانایی تحصیلی زودهنگام کارکردهای اجرایی

 1.38 0.72*  0.80=  0.58 0.80 توانایی تحصیلی زودهنگام واکنش هیجانی

 -0.82 ---- -0.82 کارکردهای اجرایی رفتارهای منفی

 0.80 ----- 0.80 توانایی تحصیلی زودهنگام کارکردهای اجرایی

 -1.23 -0.82*  0.80=  -0.66 -0.57 توانایی تحصیلی زودهنگام رفتارهای منفی

 -0.75 ---- -0.75 کارکردهای اجرایی دوری گزیدن

 0.80 ----- 0.80 توانایی تحصیلی زودهنگام کارکردهای اجرایی

 -1.15 -0.75*  0.80=  -0.60 -0.55 توانایی تحصیلی زودهنگام دوری گزیدن

 -0.52 ---- -0.52 کارکردهای اجرایی ری مطلقآزادگذا

 0.80 ----- 0.80 توانایی تحصیلی زودهنگام کارکردهای اجرایی

 -0.95 -0.52*  0.80=  -0.42 -0.53 توانایی تحصیلی زودهنگام آزادگذاری مطلق

 -0.57 ---- -0.57 کارکردهای اجرایی استبدادی
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 0.80 ----- 0.80 امتوانایی تحصیلی زودهنگ کارکردهای اجرایی

 -1.04 -0.57*  0.80=  -0.46 -0.58 توانایی تحصیلی زودهنگام استبدادی

 0.74 ---- 0.74 کارکردهای اجرایی اقتدار منطقی

 0.80 ----- 0.80 توانایی تحصیلی زودهنگام کارکردهای اجرایی

 1.20 0.74*  0.80=  0.59 0.61 توانایی تحصیلی زودهنگام اقتدار منطقی

های قابل مشاهده است، تاثیر سبک 4طور که در جدول همان
های دلبستگی بر توانایی تحصیلی زودهنگام از فرزندپروری و سبک

صورت طریق متغیر میانجی کارکردهای اجرایی در دختران به این 
است: تاثیر تکامل انطباقی مثبت بر توانایی تحصیلی زودهنگام از 

است.  0.96طریق متغیر میانجی کارکردهای اجرایی در دختران، 
تاثیر واکنش هیجانی بر توانایی تحصیلی زودهنگام از طریق متغیر 

است. تاثیر رفتارهای  1.38میانجی کارکردهای اجرایی در دختران، 
تحصیلی زودهنگام از طریق متغیر میانجی  منفی بر توانایی

است. تاثیر دوری گزیدن  -1.23کارکردهای اجرایی در دختران، 
بر توانایی تحصیلی زودهنگام از طریق متغیر میانجی کارکردهای 

تاثیر آزادگذاری مطلق بر توانایی  است. -1.15اجرایی در دختران، 
های اجرایی در تحصیلی زودهنگام از طریق متغیر میانجی کارکرد

است. تاثیر استبدادی بر توانایی تحصیلی زودهنگام  -0.95دختران، 
است.  -1.04از طریق متغیر میانجی کارکردهای اجرایی در دختران، 

تاثیر اقتدار منطقی بر توانایی تحصیلی زودهنگام از طریق متغیر 
است. بنابراین، با  1.20میانجی کارکردهای اجرایی در دختران، 

شود که مدل توانایی های باال چنین استنباط میه به شکلتوج
 هایهای فرزندپروری و سبکتحصیلی زودهنگام بر اساس سبک
گری کارکردهای اجرایی در دلبستگی با تکیه برنقش میانجی

 دبستانی دارای برازش است.کودکان )دختر( پیش

 ب( پسران
د مدل و انتخاب بدین منظور، پس از رسم ساختار، اضافه نمودن قیو

روش ماکسیمم درستنمایی، مدل اجرا شده و نمودار مسیر برازش 
های زیر نمودار مسیر برازش شده های زیر به دست آمد. شکلشکل

دو و -های خیدهد. همانگونه که شاخصها را نشان میبه داده
RMSEA ها ارائه دهند، مدل برازش مناسبتری را به دادهنشان می

های الگو در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته یکند. خروجمی
 است.

 های برازش مهم مدل ترسیمیای از شاخص. گزیده5جدول 
 برازش قابل قبول مقدار اختصار نام شاخص شاخص

  45873.63 - سطح تحت  پوشش )کای اسکوئر( های برازش مطلقشاخص

 0.9بزرگتر از  GFI 0.96 شاخص نیکویی برازش

 0.9بزرگتر از  AGFI 0.94 شاخص نیکویی برازش اصالح شده برازش تطبیقیهای شاخص

 0.9بزرگتر از  CFI 0.98 شاخص برازش تطبیقی

 0.1کمتر از  RMSEA 0.067 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد های برازش مقتصدشاخص

های برازش الگو در وضعیت همانگونه که مشاهده می شود شاخص
 فته است.مطلوبی قرار گر

 
 . مدل )پسران( در حالت ضرایب استاندارد4شکل 
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 .  مدل )پسران( در حالت معناداری ضرایب5شکل 
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ی مقادیر های باال نشان داده شده است، کلیهطور که در شکلهمان
پارمترهای مربوط به مدل به همراه ضرایب مسیر نشان داده شده 

 است که در جداول زیر آورده شده است.
 . ضرایب مسیر و معناداری فرضیه سوم )پسران(6دول ج

 وضعیت tمقدار  ضریب مسیر مسیر

 ← تکامل انطباقی مثبت

 کارکردهای اجرایی

 پذیرفته شد 12.31 0.52

 پذیرفته شد 13.90 0.68 ← واکنش هیجانی

 پذیرفته شد -14.17 -0.75 ← رفتارهای منفی

 پذیرفته شد -14.00 -0.70 ← دوری گزیدن

 پذیرفته شد -12.02 -0.50 ← آزادگذاری مطلق

 پذیرفته شد -12.46 -0.55 ← استبدادی

 پذیرفته شد 14.11 0.65 ← اقتدار منطقی

 پذیرفته شد 14.51 0.78 توانایی تحصیلی زودهنگام ← کارکردهای اجرایی

 ← تکامل انطباقی مثبت

 توانایی تحصیلی زودهنگام

 پذیرفته شد 12.24 0.51

 پذیرفته شد 14.40 0.77 ← اکنش هیجانیو

 پذیرفته شد -12.38 -0.54 ← رفتارهای منفی

 پذیرفته شد -12.29 -0.51 ← دوری گزیدن

 ← آزادگذاری مطلق

 توانایی تحصیلی زودهنگام

 پذیرفته شد -12.30 -0.51

 پذیرفته شد -12.41 -0.55 ← استبدادی

 شد پذیرفته 12.66 0.57 ← اقتدار منطقی

برای بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر 
وابسته الزم است تا اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم برای متغیر 

زای مدل ارائه شود که این اثرات در جداول زیر قابل مشاهده درون
 است.

 
 . فکیک اثرات، مستقیم، غیرمستقیم و کل مدل پژوهش7جدول 

 متغیر وابسته لمتغیر مستق
 اثر

 کل غیرمستقیم مستقیم

 0.52 ---- 0.52 کارکردهای اجرایی تکامل انطباقی مثبت

 0.78 ----- 0.78 توانایی تحصیلی زودهنگام کارکردهای اجرایی

 0.92 0.52*  0.78=  0.41 0.51 توانایی تحصیلی زودهنگام تکامل انطباقی مثبت

 0.68 ---- 0.68 کارکردهای اجرایی واکنش هیجانی

 0.78 ----- 0.78 توانایی تحصیلی زودهنگام کارکردهای اجرایی

 1.30 0.68*  0.78=  0.53 0.77 توانایی تحصیلی زودهنگام واکنش هیجانی

 -0.75 ---- -0.75 کارکردهای اجرایی رفتارهای منفی

 0.78 ----- 0.78 توانایی تحصیلی زودهنگام کارکردهای اجرایی

 -1.12 -0.75*  0.78=  -0.58 -0.54 توانایی تحصیلی زودهنگام منفی رفتارهای

 -0.70 ---- -0.70 کارکردهای اجرایی دوری گزیدن

 0.78 ----- 0.78 توانایی تحصیلی زودهنگام کارکردهای اجرایی

 -1.06 -0.70*  0.78=  -0.55 -0.51 توانایی تحصیلی زودهنگام دوری گزیدن

 -0.50 ---- -0.50 ردهای اجراییکارک آزادگذاری مطلق

 0.78 ----- 0.78 توانایی تحصیلی زودهنگام کارکردهای اجرایی

 -0.90 -0.50*  0.78=  -0.39 -0.51 توانایی تحصیلی زودهنگام آزادگذاری مطلق

 -0.55 ---- -0.55 کارکردهای اجرایی استبدادی

 0.78 ----- 0.78 توانایی تحصیلی زودهنگام کارکردهای اجرایی
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 و همکاران   سمانه دادور 189

 1400 زمستان، 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 -0.98 -0.55*  0.78=  -0.43 -0.55 توانایی تحصیلی زودهنگام استبدادی

 0.65 ---- 0.65 کارکردهای اجرایی اقتدار منطقی

 0.78 ----- 0.78 توانایی تحصیلی زودهنگام کارکردهای اجرایی

 1.08 0.65*  0.78=  0.51 0.57 توانایی تحصیلی زودهنگام اقتدار منطقی

های قابل مشاهده است، تاثیر سبک 7که در جدول طور همان
های دلبستگی بر توانایی تحصیلی زودهنگام از فرزندپروری و سبک

طریق متغیر میانجی کارکردهای اجرایی در پسران به این صورت 
است: تاثیر تکامل انطباقی مثبت بر توانایی تحصیلی زودهنگام از 

است. تاثیر  0.92پسران،  طریق متغیر میانجی کارکردهای اجرایی در
واکنش هیجانی بر توانایی تحصیلی زودهنگام از طریق متغیر میانجی 

است. تاثیر رفتارهای منفی بر  1.30کارکردهای اجرایی در پسران، 
توانایی تحصیلی زودهنگام از طریق متغیر میانجی کارکردهای 

است. تاثیر دوری گزیدن بر توانایی  -1.06اجرایی در پسران، 
تحصیلی زودهنگام از طریق متغیر میانجی کارکردهای اجرایی در 

تاثیر آزادگذاری مطلق بر توانایی تحصیلی  است. -1.06پسران، 
زودهنگام از طریق متغیر میانجی کارکردهای اجرایی در پسران، 

است. تاثیر استبدادی بر توانایی تحصیلی زودهنگام از طریق  -0.90
است. تاثیر  -0.98جرایی در پسران، متغیر میانجی کارکردهای ا

اقتدار منطقی بر توانایی تحصیلی زودهنگام از طریق متغیر میانجی 
است. بنابراین، با توجه به  1.08کارکردهای اجرایی در پسران، 

شود که مدل توانایی تحصیلی های باال چنین استنباط میشکل
ی ستگهای دلبهای فرزندپروری و سبکزودهنگام بر اساس سبک

گری کارکردهای اجرایی در کودکان )پسر( با تکیه برنقش میانجی
 دبستانی دارای برازش است.پیش

طور که در دو مدل دختران و پسران مشاهده شد، مدل توانایی همان
 هایهای فرزندپروری و سبکتحصیلی زودهنگام بر اساس سبک

رای اگری کارکردهای اجرایی ددلبستگی با تکیه برنقش میانجی
های های فرزندپروری و سبکبرازش است. همچنین، تاثیر سبک

دلبستگی بر توانایی تحصیلی زودهنگام از طریق متغیر میانجی 
کارکردهای اجرایی در بین پسران و دختران به صورت خالصه به 

 تفکیک جنسیت در جدول زیر آورده شده است.
 

 
 ران و پسران. تفکیک اثرات کل مدل پژوهش در بین دخت8جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل
 اثر کل

 پسران دختران

 تکامل انطباقی مثبت

 توانایی تحصیلی زودهنگام

0.96 0.92 

 1.30 1.38 واکنش هیجانی

 -1.12 -1.23 رفتارهای منفی

 -1.06 -1.15 دوری گزیدن

 آزادگذاری مطلق

 توانایی تحصیلی زودهنگام

0.95- 0.90- 

 -0.98 -1.04 استبدادی

 1.08 1.20 اقتدار منطقی

طور که در جدول فوق مشخص است، اثر کل در بین پسران همان
ت توان چنین نتیجه گرفنسبت به دختران کمتر است؛ بنابراین، می

 کنندگی دارد.که جنسیت نقش تعدیل
 

 نتیجه گیری
زودهنگام بر  یلیتحص ییمدل توانا نیتدوپژوهش حاضر با هدف 

بر  هیبا تک یدلبستگ یو سبک ها یفرزندپرور یبک هااساس س
 یکنندگ لیو نقش تعد ییاجرا یکارکردها یگر یانجینقش م

دل منتایج نشان داد که ی انجام شد. دبستان شیدر کودکان پ تیجنس
های فرزندپروری و توانایی تحصیلی زودهنگام بر اساس سبک

ای اجرایی ردهگری کارکهای دلبستگی با تکیه برنقش میانجیسبک
دبستانی دارای برازش است. همچنین در کودکان )دختر و پسر( پیش

نتایج نشان داد که جنسیت نقش تعدیل کنندگی دارد. نتایج پژوهش 
(، آهمد و 1(، بید و همکاران )25با یافته های کانوی و همکاران )

( 28(، زارال و همکاران )27(، بیکر و همکاران )26همکاران )
با توجه به یافته های ارائه شده، شیوه تربیتی والدین دارد. همخوانی 

مقتدر که در مورد فرزندشان ثابت قدم هستند، الگوهایی از 
رفتارهای ابراز وجود و اعتماد را به آنها ارائه می دهند؛ آنها به گفته 
های کودکان خود گوش می سپارند و گفت و گو با آنها را ترویج 

انضباطی آنان توام با گرمی، منطق و انعطاف می دهند، همچنین روش 
پذیری است که به افزایش توانایی تحصیلی در کودکان یاری می 
رساند. والدین مقتدر در کنش های خود با کودکان دلسوز و صمیمی 
هستند. والدین مقتدر توقعاتی دارند که با توجه به توانایی های در 

این، این گونه والدین از  حال رشد فرزندشان، معقول است. عالوه بر
درجات باالیی از گرم بودن و پاسخگو بودن برخوردارند. در مقابل 
والدین مستبد پرتوقع هستند و پذیرای نیازها و امیال کودکان نیستند، 
پیامدهای کالمی والدین یک جانبه و فاقد همنوایی عاطفی است و 

. نمایش قدرت غالبا هنگام اعمال رهنمودها، دلیلی ارائه نمی کنند
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والدین مستبد اولین عاملی است که این شیوه را از دو شیوه دیگر 
متمایز می سازد. کمترین مهرورزی، بی تفاوتی در برابر رفتار مثبت 
کودک و عدم استفاده از تقویت مثبت، همدلی اندک نسبت به 
کودک، به کارگیری شیوه ایجاد ترس برای کنترل و تنبیه و اعمال 

مهار خواسته کودک، از ویژگ های این شیوه تربیتی زور برای 
است. معموال میان والدین مستبد و فرزندانشان تفاهم وجود ندارد. 
والدین مستبد از نظر گرم بودن و پذیرش در سطوح پایینی هستند. 
والدین سه گیر در ابعاد کنترل و خواسته ها، در پایین ترین سطح 

، هر دو والد کنترل اندکی بر هستند. بر اساس گزارش های موجود
کودکانشان دارند، آنها از روش های احساس گناه برای کنترل 
فرزندانشان استفاده می کنند و در بیشتر موارد در مواجهه با بهانه 
جویی و شکایت کودک، تسلیم می شوند. والد سهل گیر در تالش 

 ال کودکاست تا به شیوه ای موافق و همسو با تکانه ها، امیال و اعم
رفتار کند. با وجود این، آنها نسبت به فرزندان خود گرم و پاسخگو 
هستند. بر اساس یافته های این پژوهش شیوه رفتار این والدین با 

 کاهش توانایی تحصیلی رابطه دارد. 

همچنین در راستای نتایج بدست آمده نتایج پژوهش سالیک و 
یه می تواند از طریق شیوه های فرزندپروری اولهمکاران نشان داد 

تاثیر بر کارکردهای اجرایی بر مشکالت رفتاری کودکان را در بلند 
( در مطالعه ای 25مدت تحت تاثیر قرار دهد. کانوی و همکاران )

به بررسی نقش والدین در تنوع عملکرد اجرایی کودکان پرداختند. 
نتایج نشان داد اعتقادات و سرمایه گذاری های والدین به طور 

تفاوتی با کارکرد اجرایی کودکان مرتبط هستند و سرمایه گذاری م
خواندن والدین و فرزندان، تعداد زیادی از کتاب ها  -های والدین 

به حافظه کاری و  -در خانه و ثبت نام مراکز خصوصی 
( در 26آهمد و همکاران ) کارکردهای اجرایی متفاوتی می انجامد.

جرایی و موفقیت تحصیلی دانش پژوهش در رابطه بین عملکردهای ا
حافظه کاری نقش بسیار مهمی آموزان به این نتایج دست یافتند که 

در عملکرد تحصیلی دارد. همچنین کارکردهای اجرایی شامل توجه 
توانایی های شناختی می تواند از طریق پیشرفت در یادگیری باعث 

 و افزایش عملکرد تحصیلی در افراد گردد. نتایج پژوهش بیدمن
همکاران نیز نشان داد که عملکرد اجرایی نقش واسطه ای را بین 
حمایتی بودن پدر و مادر با موفقیت های بعدی فرزندان و دستیابی 

کارکردهای اجرایی )توجه،  .به استقالل و رشد فردی ایفا می کند
تمرکز، حافظه فعال و نظارت( شامل یک سری فرایندهای کنترل 

ر جهت تنظیم کردن و شکل دادن رفتار شناختی است که با هم د
مبتنی بر اهداف به کار می روند و در هدایت و کنترل رفتار نقش 
مهمی بازی می کنند. از سوی دیگر کارکردهای اجرایی، ساختارهای 

نند کمهمی هستند که در کنترل و هدایت رفتار، نقش اساسی ایفا می
ا هاهمیت دارند. آنو برای انطباق و عملکرد موفق در زندگی واقعی 

دهند تا تکالیف را آغاز و تکمیل کنند و در به افراد اجازه می
ها، استقامت به خرج دهند. با توجه به غیر قابل مواجهه با چالش

بینی بودن شرایط محیطی، کارکردهای اجرایی، ساختارهای با پیش
های کنند موقعیتها کمک میاهمیتی هستند که به انسان

هایی را ها و برنامهرا تشخیص داده و به سرعت نقشه غیرمنتظره
دهند در شرایطی که (. همچنین به افراد اجازه می29طراحی کنند )

-های روزانه تداخل میرویدادهای غیر عادی ایجاد شده و با برنامه

های روزانه را مدیریت و رفتارهای نامناسب را کنند، بتوانند استرس
(، کارکردهای اجرایی را در 30بنسون )بازداری کنند. استوس و 

و  ریزی، بازبینیبردارنده توجه و بازداری، مدیریت تکلیف، برنامه
ها معتقدند کارکردهای اجرایی شامل رمزگردانی می دانند. آن

های کردن درون دادهای حسی چند وجهی، ایجاد پاسخیکپارچه
 با تغیراتگوناگون، نگهداری مجموعه، رفتارهای هدفمند، انطباق 

باشد. بنابراین ریزی و ارزیابی خود میمحیطی و توانایی برنامه
کارکردهای اجرایی نوعی مهارت شناختی عالی مغز و در بردارنده 

های ها و تواناییباشد. این مهارتکارکردهای کنترل هدفمند می
شناختی برای رفتارهای هدفمند و سازگاری با تغییرات محیطی 

های شناختی نظیر توجه، زبان، دار مهارتلب عهدهاند و اغضروری
 باشند.ادراک، ایجاد سطوح باالتر، تفکر خالق یا انتزاعی می

های توجه، استدالل و حل مسئله کارکردهای اجرایی با حوزه
باشد: تغییر وضعیت، های زیر میهمپوشانی دارد و شامل فعالیت

نسجام فضا و زمان، نگهداری مجموعه، تداخل ـ کنترل، بازداری، ا
 کاری، تنظیم و تصمیم گیری.ریزی، حافظهبرنامه

همچنین در تبیین فرضیه دیگر پژوهش می توان گفت در صورتی 
که نحوه عملکرد مناسب و دارای روابط گرم وصمیمی باشد، به 
دلبستگی ایمن در افراد خانواده منجر می شود و چنانچه نحوه 

ابط ضعیف و سرد باشد، باعث ایجاد عملکرد خانواده، نامناسب و رو
دلبستگی ناایمن اجتنابی می شود و از طرف دیگر، اگر نحوه عملکرد 
والدین باعث ایجاد وابستگی زیاد )تظاهرات و شدت عاطفی زیاد( 
شود دلبستگی دوسوگرا در کودکان شکل می گیرد. به طور کلی می 

هداری و ت نگتوان چنین تبیین کرد که نحوه عملکرد خانواده، کیفی
نحوه تعامل افراد خانواده تعیین کننده نوع دلبستگی در کودک است. 
بر اساس نظریه روانکاوی، کودکان ناایمن مدل های درون کاوی 
منفی از خود ودیگران را در چارچوب روابط دلبستگی با مادر شکل 
می دهند. این مدل درون کاوی از طریق استقرار روان سازه ها و 

ی منفی نسبت مادر و سپس خود و دیگران، زمینه بازخوردها
تفکرات خالقانه و قضاوتی ضعیف را در افراد دارای سبک های 
دلبستگی ناایمن فراهم می سازد. متقابال چنین می توان فرض کرد که 
این ویژگی های ضعیف بر پویایی مدل هیا درون کاری ناایمن و 

یر می گذارد. بنابراین، تقویت روان سازه ها و سازخوردهای منفی تاث
خانواده ای که دارای روابط عاطفی نیرومند با فرزندان خود باشد و 
نحوه عملکرد مناسبی را اعمال کند، متعاقب آن در فرزندان باعث 
ایجاد دلبستگی ایمن می شود و به دنبال آن افزایش استفاده از 

ندان زکارکردهای اجرایی و موفقیت و توانایی تحصیلی بیشتر در فر
را تضمین خواهد کرد. به طوری که حساسیت و پاسخگو بودن 
والدین نسبت به نیازها و خواسته های کودک در ایجاد سبک 

 دلبستگی ایمن تاثیر دارد.
همچنین در این پژوهش جنسیت نقش تعدیل کنندگی داشت. در 
تبیین نتایج بدست آمده می توان گفت در  جامعه ما مدرسه ها تک 

ت و به طور برابر و بدون هیچ محدودیتی دانش آموزان جنسیتی اس
دختر و پسر می توانند از توانایی های تحصیلی باالیی برخوردار شوند 
و از فرصت های کافی برای یادگیری و دریافت بازخوردهای سازنده 
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 و همکاران   سمانه دادور 191

 1400 زمستان، 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

معلمان برخوردار شوند. بنابراین با تغییراتی که در ادراکات و کلیشه 
ه به دست آوردن این نتیجه مبنی بر باال های جنسیتی صورت گفت

بودن توانایی تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر عجیب نیست اما به 
طور قطع نمی توان آن را پذیرفت؛ زیرا اوضاع فرهنگی، ابزار مورد 
استفاده و دیگر مسائل در به دست آوردن نتیجه، موثر است. بنابراین 

گفت که جنسیت دانش با توجه به نتیجه بدست آمده می توان 
آموزان نقش تعیین کننده ای در رابطه توانایی تحصیلی زودهنگام بر 
اساس شیوه های فرزندپروری و سبک های دلبستگی با نقش میانجی 
کارکردهای اجرایی دارد. بر این اساس، معلمان در کالس باید به 
گونه ای آموزش خود را طراحی کنند که متناسب با جنسیت دانش 

ان باشد. در تایید نتایج پژوهش ها در زمینه توانایی های آموز
تحصیلی و مهارت های خواندن، نوشتن و مطالعه، اسمیت و میلر 
معتقدند که دانش آموزان دختر از مهارت های مطالعه منظم و 
پیوسته ای در مطالعه استفاده می کنند، در کنترل درک و فهم مطالب 

در کالس و آمادگی برای امتحان  منظم هستند، در یادداشت برداری
در مقایسه با دانش آموزان پسر بهتر عمل می  کنند. با توجه به نتایج 
پژوهش ها، جنسیت عامل تاثیرگذاری است که عالوه بر بررسی 
اثر آن در هر یک از متغیرهای مدنظر، می تواند به عنوان متغیری 

ه ب توجه باشد. که رابطه بین دو یا چند متغیر را تعدیل کند، مورد
ویژه به نظر می رسد رشد فرایندهای شناختی در دختران نسبت به 
پسران زودتر اتفاق می افتد و آن ها زودتر از پسران به توانایی های 
تحصیلی زودهنگام دست پیدا می کنند. در همین راستا آنترینر و 
همکاران نشان دادن که تحول شناختی و پیشرفت دختران چهارساله 

رفت چشمگیری را به لحاظ عملکردی نسبت به پسران نشان می پیش
دهند به طوریکه عملکرد آن ها در این سن برابر با سن یک پسر 
شش ساله می باشد. این فرایند متفاوت می تواند الگوی متفاوتی را 
در دو جنس رقم بزند که در نتیجه تفسیر متفاوتی را خواهد داشت. 

از پژوهشگران معتقدند الزم است در به همین دلیل است که برخی 
مطالعه فرایند های شناختی، کارکرد های اجرایی و همچنین تحول 
کودکان جنسیت را به عنوان یک عامل تعدیل کننده باید مدنظر 

 قرار داد.
های این پژوهش محدود بودن نمونه مورد از جمله محدودیت

د معرف توانیبررسی از کودکان پیش دبستانی است که این تعداد نم
خوب و کافی برای جامعه باشد. بنابراین تعمیم دادن نتایج فقط به 

پذیر است، و برای سطوح دیگر باید جامعه موردنظر منطقی و امکان
های پژوهش ها و تحلیلداده با رعایت احتیاط این کار را انجام دهیم.

 درگیری علّی رو نتیجهحاضر از نوع مطالعات مقطعی است و ازاین
های طولی در این باره ها صحیح نیست. و باید پژوهشمورد داده

به نظر می رسد حل تعارضات و مشکالت ارتباطی . صورت بگیرد
میان فرزندان و والدین بتواند نقش مثبتی در بهبود شیوه های 
فرزندپروری والدین داشته باشد، لذا تشکیل جلسات مشاوره در 

و روان شناسی، اقدام سودمندی  مدارس با شرکت متخصصان مشاوره
در جهت پایه گذاری پرورش صحیح فرزندان و در نتیجه زمینه ساز 
ایجاد عادت های مثبت مانند گرایش به مهارت های مطالعه و 
خواندن در کودکان باشد. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می 

ر آن بشود آگاهی والدین در زمینه شیوه های فرزندپروری و تاثیر 

توانایی تحصیلی فرزندان افزایش یابد. بدین منظور الزم است از همه 
ظرفیت های موجود برای آموزش شیوه های درست برخورد با 
فرزندان و نتایج آن، بهره گیری و زمینه مناسب فراهم شود تا والدین 
انتظارات و توقعات معقول و منطقی و در حد توان فرزندان از آنها 

و عزت نفس و مهارت های تحصیلی مثبت را در آنان  داشته باشند
 تقویت کنند
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