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 مقدمه

یلی یکی از مسائل گریبان گیر سیستم آموزشی در همه مقاطع تحصیلی است. سالیانه مبالغ توانایی تحص

مالی و انسانی به واسطه افت تحصیلی دانش آموزان که به صورت تکرار پایه یا  هایسرمایههنگفتی از 

 ایهجنبه(. همچنین مشکالت تحصیلی 2016دیلوسا و همکاران، ) رودمیبه هدر  دهدمیتجدیدی رخ 

ی علت خودکش ترینشایععاطفی و اجتماعی را نیز به همراه دارد. در یکی از مطالعات انجام گرفته در آمریکا 

(. با توجه به همین 2014دانشجویان نارسایی و اختالل در تحصیل بوده است )والبورگ، ذاکاری و چابرول، 

به  هاآنموزان و پیشرفت آموزشی جلوگیری از مشکالت تحصیلی دانش آ هایشیوهموضوع اهمیت است که 

 ترینمهمو کارایی نظام آموزشی در سه دهه اخیر به یکی از  وریبهرهو افزایش  هاهزینهمنظور کاهش 

(. به عبارتی در حال حاضر همه مسئوالن نظام 2018مباحث نظام آموزشی ما تبدیل شده است )بوئن، 

ه نحوی با این معضل آموزشی درگیر هستند که تحقیقاتی آموزشی و بسیاری از اولیا و دانش آموزان گاه ب

فراوانی که روانشناسان، مشاوران و  هایبحثو  دهندمییا هم اکنون نیز انجام  انددادهکه پژوهشگران انجام 

و کشف  مسئلهمتخصصان تعلیم و تربیت در این راستا دارند، صرفاً به همین جهت است که شاید با شناخت 

ساسی ریشه این معضل برای همیشه خشکانده شود یا از بین برود )میرمهدی و همکاران، ا هایحلراه

 یقدربهروابط انسانی  هایزمینهبا این حال باید در نظر داشت که جریان یادگیری همچون دیگر  (.1388

 یاست. در واقع توانمندی و پیشرفت تحصیل رممکنیغپیچیده است که شناخت همه عوامل دخیل در آن 

اما زیاد بودن  ؛(2015وز ناشناخته هستند )کافمن، هن هاآنعوامل فراوانی است که بسیاری از  تأثیرتحت 

که برای  دهدمی. بلکه نشان کندینمعوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی کار و پژوهش در رابطه با آن را منتفی 

به نظر  بسیار سودمند باشد. تواندیمرسیدن عوامل اصلی و مؤثر بر آن و دستیابی به یک الگوی نظری 

با توجه به گستردگی عوامل باید جهت و سوی پژوهش را به مبانی زیربنایی سوق دهیم. در واقع  رسدمی

عملکرد تحصیلی آینده فرد را  توانندمیکه در سنین پایه  گیرندمیمبانی زیربنایی عواملی را در نظر 

ین امر هم باعث شده است که توانایی تحصیلی اولیه فرد در (. ضرورت هم2018نمایند )مولر،  بینیپیش

به عنوان عوامل  دهدمیفرد در دوران ابتدای زندگی رخ  شناختیروانارتباط با متغیرهایی که در فضای 

 دهندمیسازوکارهایی که در این دوران رخ  رسدمی(. به نظر 2018مهم در نظر گرفته شوند )مهربانی، 

؛ (2015د که فرد در آینده عملکرد تحصیلی متفاوتی را تجربه نماید )اومالی و همکاران، باعث شو تواندمی

 اییژهوبنابراین تدوین مدلی که بتواند به نحو مطلوبی این سازوکارهای اولیه را تبیین نماید از اهمیت 

 برخوردار است.

فت یر مهمی برای یادگیری و پیشرتحصیلی اولیه متغ هایتواناییگفت  توانمیبا توجه به آنچه گفته شد 

تحصیلی  هاییتوانایبر آن باشیم. با توجه به آنکه  تأثیرگذارفرد در آینده بوده و بنابراین باید به دنبال عوامل 

 باشدمیآموزشی دیگری زیربنایی  مؤلفهتحصیلی بعدی قرار گرفته و بیش از هر  هایمهارتاولیه قبل از 

(. 2019باشیم )مونتویا و همکاران،  ترقیعمو  یانهیزم تأثیرگذارو متغیرهای  هالفهمؤبنابراین باید به دنبال 

تعاملی  هایسبکبر اساس  تواندمیبرون فن برنر نظام خانواده به عنوان یک کل  شناختیبومبر اساس نظام 

. بر اساس مطالعات (2017سازد )بارتو و همکاران،  متأثرشناختی فرزندان را  هایجنبهوالدین با فرزندان 
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والدینی نظیر نظارت و حمایت  هایشیوهشناختی تأثیرگذار بوده و  هایمهارتوالدینی در توسعه  هایسبک

(. در همین راستا مطالعات نشان 2015قرار دهد )مرز و همکاران،  تأثیرکودک را تحت  هایتوانایی تواندمی

نجر متفاوتی م هایاستراتژیبه  تواندمیبا مسائل فرزندان والدین در برخورد  هایویژگیکه رفتار و  دهدمی

رار دهد )هانگ ق تأثیرفرایند تفکر کودک و نحوه تعبیر و تفسیر آن را تحت  تواندمی هااستراتژیشود که این 

عمده باشد به دلیل از هم  شناختیروان(. بر همین اساس چنانچه خانواده دچار مشکالت 2015و همکاران، 

ای برای افراد به بار خواهد آورد های معیوب و مبهم، مشکالت عمدهی نظام خانواده و وجود ارتباطپاشیدگ

 کندمی والدین معرفی کنترلی کارکرد عنوانبه را فرزندپروری سبک بامریند(. 2017مارتینز و همکاران، )

 با دیکتاتوری دپروریفرزن سبک شود؛می گیرانه تقسیمو سهل مقتدرانه دیکتاتوری، هایسبک به که

دیگر  سوی از .(2016است )چماگوس، اودونگو و آلوکا،  ارتباط در ترپایین عملکرد تحصیلی پیامدهای

 باالتر، خود به اتکا بیشتر، پیشرفت تحصیلی همچون مثبت تحولی پیامدهای با مقتدرانه فرزندپروری سبک

فرزندپروری  سبک نهایت در و (2016پینکورات، دارد ) رابطه همتایان با روابط بهتر کمتر و رفتاریکج

 هایمهارتوالدین با کاهش عملکرد تحصیلی و  کارانه ویژگی اهمال و نظارت فقدان دلیل گیرانه نیز بهسهل

  (. 2018دارد )پینکورات و کازر،  ارتباط شناختی

 ده و در نتیجه آثار وقرار دا تأثیردلبستگی فرد را تحت  هایسبک تواندمیهمچنین سبک فرزندپروری 

 دهدیمنیز از این مسئله حمایت نموده و نشان  هانظریهپیامدهایی برای رشد کودک داشته باشد. بسیاری از 

ولیه ا هایمهارتدر  ایکنندهتعییندلبستگی نقش  هایسبکدر قالب  تواندمیکه اولین سطح ارتباطی 

 یافته از پاسخ به روابط صمیمانه فرد است که تصورسبک دلبستگی، الگویی تعمیم کودکان داشته باشد. 

و در طول زمان ثبات نسبی دارد. بر اساس نظریه  کندمیتجربیات قبلی روابط صمیمانه را منعکس  شودمی

نوزاد( نحوه تعامل فرد با محیط را در سر تا سر زندگی  -( ماهیت رابطه صمیمی اولیه )مادر1969بالبی )

به  تواندمیدارد که الگوهای دلبستگی اولیه  تأکید( نیز بر این 2003نسون و ویفن ). مدل جاکندمیتعیین 

ای بر زندگی شخصی فرد به ج ایعمده تأثیردر نظر گرفته شود که  مؤثرعنوان ساختارهای شناختی پنهانی، 

یکی  عنوانبهدلبستگی بر روی تفکر، احساس و خاطرات افراد بزرگسال اثر گذاشته و  هایسبک. گذاردمی

 دانساختهنوینی را منعکس  یاندازهاچشمروانی،  یشناسبیآسکه در تشخیص  شودیماز عوامل شناخته 

(. بعضی از پژوهشگران اهمیت کنش سازمانی سیستم دلبستگی را در یکپارچه 2018)کوباک و باسمنز، 

(. 2018)میکولینسر و شاور،  اندهدادقرار  تأکیدی عاطفی، انگیزشی، شناختی و رفتاری مورد هامؤلفهکردن 

طه تحصیلی راب هایمهارتهمچنین، شواهد علمی حاکی از آن است بین دلبستگی با فرایندهای شناختی و 

 (.2015وجود دارد )مالتایس، دوچسن، راتل و فنگ، 

ه دو دهد کهای خانواده نشان میو نظریه نظام شناختیبومهای بررسی نظریات یاد شده به ویژه نظریه نظام

لیه تحصیلی او هایتواناییتواند بر فرزندپروری و دلبستگی، می هایسبکمسئله مهم در خانواده، یعنی 

از سوی دیگر یک راه برای درک بهتر روابط بین رفتارهای والدین و بسزایی داشته باشد.  تأثیرکودکان 

ه با شناختی بنیادی ک هایتواناییر تحصیلی کودکان این است که تمرکز تحقیق را بر سای هایتوانایی

علمی هر دو دانش آموز و رفتار والدین مرتبط است، گسترش دهیم. در همین راستا عالقه  هایتوانایی
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اخیر به طور  هایسالتحصیلی در  هایتوانایی( و EF) 1پژوهش در رابطه بین عملکرد اجرایی کودکان

 هایاندازهکه بین  دهدمی(. شواهد قابل توجهی نشان 2017چشمگیری افزایش یافته است )ویل و همکاران، 

عینی ریاضیات و سواد آموزی در دوران کودکی اولیه و متوسطه رابطه  هایآزمونمختلف کارکرد اجرایی و 

علمی و  هایتواناییاجرایی سهم منحصر به فرد را در  کارکردهای(. 2012وجود دارد )ویلوگبی و همکاران، 

( و یا توانایی شناختی عمومی دارند )فریدمن و میاک، 2016در توانایی زبان )گوچ و همکاران، فراتر از آن 

قوه بال هایتواناییدرک روابط با والدین و رشد  شودمیفرایند عملیاتی که باعث  رسدمی(. به نظر 2017

(. شواهد 2016مکاران، کودکان برای یادگیری بهتر فراهم گردد مفهوم کارکردهای اجرایی باشد )وانگر و ه

را تجربه  هاییمحرومیت شانزندگیحاکی از آن است که عملکرد اجرایی در کودکانی که در دوران اولیه 

کودکانی  ایمطالعه( در 2012(. در همین راستا هاستینار )2016ضعیف است )پیکولو و همکاران،  نمایندمی

کان که این کود انددادهکرد اجرایی بررسی نموده و نشان که فقدان رابطه با والدین داشتند را به لحاظ عمل

 توانمیدارند. در واقع  تریضعیفاولیه و نداشتن خانواده عملکرد اجرایی  هایمحرومیتبه دلیل داشتن 

پردازش ذهنی بوده  فرایندهایاز  ایمجموعهکه  باشدمییادگیری  هایمهارتگفت عملکرد اجرایی از جمله 

و از این طریق منجر به افزایش  سازدمیفرد را به موقعیت عملکرد فعلی آن مرتبط  یتهگذشو تجربیات 

 (. 2016)هولمز و همکاران،  شودمیسطح عملکرد و بهبود کیفیت عملکرد فرد در زمان حال 

 یودکان براک یسازآماده با توجه به آنچه گفته شد بررسی مدل تبیین توانایی تحصیلی زودهنگام در راستای

و مربیان این نظام  های بزرگ و کوچک جهان بسیار حائز اهمیت است. چرا که معلمانرویارویی با چالش

ایان گران دروس به پهای درسی و پرسشدهندگان کتابتوضیح عنواندانند که دیگر نقش سنتی آنان بهمی

همانند قدرت حل مسئله، تفکر  ربناییکنندگان عوامل زیها انتظار دارد تا تدوینو نسل آینده از آن رسیده

آموزان را چنان آماده پذیری و نظایر آن باشند و دانشجامعه انتقادی، کارکردهای اجرایی و افزایش توان

پرفراز و نشیب آینده پیدا نمایند. در این شرایط است  هایمحیطسازند که آنان خود بتوانند راه خویش را در 

 هایشیوهصورت قالبی و نادیده انگاشتن مفاهیمی نظیر کارکردهای اجرایی بر دروس به  که توجه صرف

افراد  در یادگیری غیرمستقیمای از متغیرهایی که به طور دلبستگی یعنی مجموعه هایسبکفرزندپروری، 

 بر تأثیرگذارو  کنندهتعیینمحض است. چرا که متغیرهای یاد شده از عوامل  انگاریسادهاهمیت دارند، 

 هایسبکباید در نظر داشت که مفاهیمی نظیر کارکردهای اجرایی،  شوند.شرفت تحصیلی محسوب میپی

فرزندپروری و دلبستگی با مسائل تحصیلی در یک مسیر و در نیل به هدفی معین قرار دارند. این مفاهیم به 

اده و روابط صحیح با های مربوط به پرورش عملکرد خانوگرایی میان تالشروند و هممی موازات هم پیش

پژوهشی موجود مطالعه حاضر به منظور  خأل  رسد.های تحصیلی محسوس به نظر میفرزندان با فعالیت

 شده است: بندیصورتاساسی  سؤالپاسخگویی به این 

 توانندمیکارکردهای اجرایی  ایواسطهدلبستگی با نقش های سبکهای فرزندپروری و آیا سبک .1

 دبستانی باشند؟پیشانایی تحصیلی زودهنگام در کودکان کننده تو بینیپیش

 

                                                           
1. executive function in children 
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 پژوهش روش

روش پژوهش حاضر، طرح همبستگی با تکیه بر الگویابی معادالت ساختاری است که یک روش همبستگی 

چند متغیری است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مادران و کودکان پیش دبستانی دختر و پسر شهر 

که در مراکز پیش دبستانی ثبت نام کرده بودند. با توجه به اینکه اسامی تمام  99 -98یزد در سال تحصیلی 

برای انتخاب نمونه  ایچندمرحله ایخوشهکودکان پیش دبستانی شهر یزد در دسترس نیست از روش 

هر ش . برای این منظور از هر منطقه جغرافیاییباشدمیاستفاده شد. شهر یزد دارای چهار منطقه جغرافیایی 

مرکز پیش دبستانی انتخاب و از کودکان هر  20مرکز پیش دبستانی انتخاب شد. در واقع در مجموع  5یزد 

(  1384هومن )به گفته انجام شد. به منظور تعیین حجم نمونه  گیرینمونهمرکز شامل دختران و پسران 

به  با توجه( Q15 ≤ n ≤  Q5) .شودمیشده تعیین  گیریاندازهمشاهده به ازای هر متغیر  15تا  5بین 

آیتم بود بنابراین حداقل حجم نمونه برابر با  121برای سنجش در مطالعه حاضر برابر با  هاآیتماینکه تعداد 

. در این مطالعه با در نظر گرفتن احتمال ریزش و شودمیبرآورد  1815و حداکثر حجم آن برابر با  605

 پسر( انتخاب شد. 350دختر و  350نمونه مادر فرزند ) 700 پذیریتعمیمهمچنین به منظور افزایش 

 ابزارهای پژوهش 

ه در شناختی اولی هایمهارتتحصیلی زودهنگام  هایتوانایی .. پرسشنامه توانایي تحصیلي زودهنگام1

هارتم. به عنوان مثال رودمیبرای یادگیری بعدی کودک در مدرسه به کار  ایپایهکه به عنوان  استکودک 

مفهومی برای تسلط بر خواندن و ریاضیات و یادگیری  هایتواناییشناختی اولیه نظیر زبان شفاهی و  های

(. در 2018؛ کالسنس و گارت، 2018؛ مونتویا، 2016آن اهمیت بسیاری دارند )مگ نوسون و همکاران، 

بعد  11است که شامل  (1997مطالعه پژوهشگر توانایی تحصیلی زودهنگام مبتنی بر مدل دالی و همکاران )

مورد سنجش از جمله توانایی خواندن حروف، فهرست لغات، کپی کردن حروف، ساخت صدای حروف، 

و  هارنگ، انتخاب اعداد، تشخیص هاشماره، شمارش اعداد، تولید هاشمارهانتخاب صدای حروف، خواندن 

توانایی  تواندمیت که در مجموع یی اسهاآیتمبعد این مدل شامل  11. هریک از باشدمیتشخیص اشکال 

( 1997تحصیلی زودهنگام دالی و همکاران ) هایمهارتبر اساس نظریه ارزیابی  ؛تحصیلی فرد را بسنجد

. چهار مورد از آن نیز برای ارزیابی باشندمیپنج مورد از این اقدامات به عنوان معیارهای مهارت خواندن اولیه 

این پرسشنامه  .باشندمیدرسی  هایبرنامهمتداول در  هایمهارتیز شامل دو مورد ن ؛ریاضی است هایمهارت

و  3، مرتبط اما نیاز به بازبینی=2، نیاز به بازبینی جدی=1ای از غیرمرتبط=درجه 4بر اساس طیف لیکرت 

به  84/0شود. پایایی این ابزار در پژوهش حاضر با آلفای کرونباخ برابر با گذاری مینمره 4کامال مرتبط=

 دست آمد.

( طراحی 2006این پرسشنامه توسط هالپرن و کاپنبرگ ) .دلبستگي کودکانهای سبک. پرسشنامه 2

میانی )قبل از دبستان و  یدورهو هدف آن سنجش دلبستگی کودکان در  20آن  سؤاالتتعداد  ؛شده است

(، رفتارهای 10، 9، 8، 7هیجانی ) (، واکنش6، 5، 4، 3، 2، 1دبستان( از ابعاد مختلف )تکامل انطباقی مثبت )

، 19، 18، 17دلبستگی/فرد مراقب ) یچهره(، دوری گزیدن از حمایت 16، 15، 14، 13، 12، 11منفی )

(، اغلب 3گاهی )(، گاه2(، به ندرت )1از هرگز ) یادرجهپنجطیف نمره دهی بر اساس لیکرت  .باشدمی(( 20
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( روایی و پایایی این پرسشنامه مورد 1393لیمانی و همکاران )در پژوهش س. است( 5( و همیشه )4اوقات )

و در سطح  73/0برابر با  KMOبررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان داد که آزمون 

بود. نتایج تحلیل عاملی با چرخش واریماکس  داریمعنمطلوب بوده و آزمون کرویت بارتلت از نظر آماری 

از واریانس کل مقیاس را تبیین کرد. ضرایب همسانی  %72/48کرد که  دیتائها را در گویه عامل وجود چهار

یک ماه  یفاصلهآزمون به باز –ضریب آزمون  یمحاسبهآمد.  به دستدرونی این پرسشنامه در حد باالیی 

رد. ک تائیدا حاصل از تحلیل عامل به چرخش واریماکس ر نتایج، تأییدیمطلوب و باال بود. تحلیل عاملی 

 SDQمادرانه و پرسشنامه  هایهیجان هایپرسشنامهنمرات این پرسشنامه با نمرات  دارمعنیهمبستگی 

 79/0بازآزمون این پرسشنامه  –کرد. همچنین پایایی آزمون  تائیدمقیاس را  زمانهمروایی همگرا، واگرا و 

 (.1393گزارش شده است )به نقل از سلیمانی و همکاران، 

( برای بررسی الگوهای نفوذ 1997این پرسشنامه توسط بامریند ) .فرزندپروری هایسبکپرسشنامه  .3 

به شیوه  از آنماده  10ماده است که  30فرزندپروری ساخته شده است. این پرسشنامه شامل  یهاوهیو ش

، 9، 7، 3، 2) 2ادیماده به شیوه استبد 10(، 28، 24، 21، 19، 17، 14، 13، 10، 6، 1) 1آزادگذاری مطلق

، 23، 22، 20، 15، 11، 8، 5، 4ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین ) 10( و 29، 26، 25، 18، 16، 12

با مطالعه هر ماده نظر خود را  هایآزمودن. در این پژوهش شوندیم( در امر پرورش فرزند مربوط 30، 27

مشخص  (موافقم کامالًمخالفم، موافقم و  باًیتقر م،مخالفم، مخالفکامالً ) یادرجه 5برحسب یک مقیاس 

جمع نمرات، سه نمره مجزا در مورد آزاد گذاری  و باشده  گذارینمره 4و به ترتیب از صفر تا  بعداًکنند که 

. میزان پایایی این پرسشنامه به روش دیآیممطلق، استبدادی و اقتدار منطقی برای هر آزمودنی به دست 

برای اقتدار منطقی پدران گزارش شده است  92/0برای استبدادی و  85/0برای آزادگذاری،  81/0بازآزمایی 

: مستبد بودن پدر دهدمی(. همچنین وی در مورد اعتبار پرسشنامه این نتایج را گزارش 1997)بامریند، 

( پایایی 1374)( او دارد. در ایران اسفندیاری 52/0( و اقتدار منطقی )50/0رابطه معکوس با آزادگذاری )

 73/0و برای سبک مقتدرانه  77/0، برای سبک استبدادی 69/0گیرانه زمایی این ابزار را برای سبک سهلبازآ

( با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی روایی سازه 1391و سعادت ) یآباددولتگزارش کرده است. حسینی 

ی سبک فرزندپرور هاآن. بر اساس مطالعه اندکرده تائیداین پرسشنامه را بررسی و ساختار سه عاملی آن را 

درصد کل واریانس مقیاس  3/44درصد و مقتدرانه  7/41ک مستبدانه بدرصد، س 1/45گیرانه سهل

 74/0تا  58/0بین  هااسیمقروی هریک از زیر  سؤاالت. بعالوه بار عاملی کندمیفرزندپروری را تبیین 

ضریب پایایی کلی این ابزار  هاآنمطلوب این ابزار است. همچنین  نده رواییده گزارش شده است که نشان

 . اندکردهگزارش  75/0و برای سبک مقتدرانه  62/0، سبک مستبدانه 62/0گیرانه و برای سبک سهل 71/0را 

رفتاری کارکردهای اجرایی )فرم والدین(، توسط  یبنددرجهپرسشنامه  .اجرایي یکارکردهاپرسشنامه  .4

نوشته شده است. این ارزیابی دارای  2000جیویا پتر، ایسکوئیس، استیون، گای و کنورسی در سال جرارد، 

که با توجه به شرایط حادث شدن وضعیت برای کودک  باشدمیسؤال  86دو فرم والدین و معلمین و دارای 

                                                           
1. Permissive 

2. Authoritarian 
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و  شودمی گذاریرهنمتوسط والدین  3تا  1به ترتیب از  «همیشه»و  «گاهی اوقات»و  «هیچ وقت»به عنوان 

و به منظور تفسیر رفتاری عملکرد اجرایی  دهدمیرفتارهای کودک را در مدرسه و یا منزل مورد بررسی قرار 

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

و  باشدمی 82/0 -98/0بالینی در فرم والدین آن،  یهانمونهدقیقه است. ضریب اعتبار این پرسشنامه برای 

، روایی و پایایی رسدمی 80/0 – 97/0زمانی که برای ارزیابی جامعه هنجار از آن استفاده شود، این میزان به 

 یجامعهاجرایی )فرم والدین( توسط نعیمی در  یکارکردهارفتاری  یبنددرجهپرسشنامه  یفارس ینسخه

 یسنجروان هایویژگیاز  آزمون(. نسخه اصلی 1394شده است )میرزاخانی و همکاران،  در خود مانده انجام

خوب، روش اجرای ساده و روشن برخوردار است و ابزاری قابل اعتماد و کاربردی برای درمانگران معرفی 

ن وبازآزم -شده است. در پژوهش شهابی روایی و اعتبار پرسشنامه سنجیده شد کیه ضریب پایایی آزمون

، 81/0 یدهجهت، 90/0رفتاری کارکردهای اجرایی در کارکرد بازداری  یبندرتبهآزمون  یهااسیمقخرده 

، 79/0، سازماندهی اجزاء 81/0 یزیربرنامه، 71/0، حافظه فعال 80/0، آغاز به کار 91/0 یجانیهکنترل 

 89/0ارکردهای اجرایی و نمره کلی ک 87/0، شاخص فراشناخت 90/0، شاخص تنظیم رفتار 78/0نظارت 

که نشان دهنده باال بودن  باشدمی 94/0تا  87/0آمد. ضریب همسانی درونی برای این پرسشنامه از  به دست

 پرسشنامه است.  یهااسیمقهمسانی درونی کلیه خرده 

  وهشدر این پژ. شد انجام الزم اقدامات مجوز کسب برای ابتدا ها،پرسشنامه تکمیل منظور به .شیوه اجرا

 قبل و پژوهش نمونه انتخاب از شدند. بعد انتخاب مادر و دختر 700گیری تصادفی با استفاده از روش نمونه

 سپس شد ارائه کنندگانشرکت به پژوهش هدف مورد در مقدماتی توضیحاتی ها،پرسشنامه توزیع از

 انزمهم صورت به و یافت حضور هامکان این در شده تعیین قبل از زمانی در الزم هایهماهنگی با پژوهشگر

 گوییپاسخ از پس و نمود ارائه را هاپرسشنامه فردی صورت به کنندگان پژوهششرکت به نشست یک در و

ها از طریق آمده از اجرای پرسشنامهدستوتحلیل اطالعات بهتجزیهشد.  آوریجمع هاپرسشنامه ها،نمونه

های پژوهش از شد. همچنین به منظور آزمون فرضیه انجام Lisrel-V8.8و  Spss-V23افزار نرم

 معادالت ساختاری استفاده شد. یسازمدل
 

 اهیافته

( سال و میانگین و 44/1) 78/6در پژوهش برابر با  کنندهشرکتمیانگین و انحراف معیار سن کودکان 

 ( سال بود.   55/3) 85/24انحراف استاندارد مادران این کودکان برابر با 

 

 های آماری متغیرهای پژوهش. مشخصه1ل جدو

انحراف  میانگین مؤلفه متغیر

 استاندارد

 بیشینه کمینه کشیدگي چولگي

تکامل انطباقی 

 مثبت

46/3 79/0 16/0- 12/0- 1 5 
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دلبستگي 

 کودکان

 -31/0 04/0 85/0 12/3 واکنش هیجانی

 -03/0 -30/0 78/0 43/3 رفتارهای منفی

 -50/0 01/0 90/0 27/3 دوری گزیدن

های سبک

 فرزندپروری

 4 0 -28/0 16/0 81/0 22/2 آزادگذاری مطلق

 13/0 04/0 73/0 27/2 استبدادی 

 14/0 08/0 76/0 24/2 اقتدار منطقی 

 
 
 
 

توانایي 

تحصیلي 

 زودهنگام

توانایی خواندن 

 حروف

89/2 74/0 81/0- 28/0 1 4 

 10/0 -66/0 66/0 91/2 فهرست لغات

 56/0 -72/0 64/0 94/2 کپی کردن حروف

 00/1 -29/1 60/0 12/3 تولید صدای حروف

انتخاب صدای 

 حروف

95/2 64/0 87/0- 82/0 

 12/0 -68/0 69/0 99/2 هاخواندن شماره

 52/0 -66/0 60/0 01/3 شمارش اعداد

 35/0 -80/0 72/0 91/2 انتخاب اعداد

 03/0 -50/0 65/0 81/2 هاتشخیص رنگ

 89/0 -93/0 59/0 04/3 تشخیص اشکال

 3 26/1 32/0   23/2 کارکردهای اجرایي

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

ولی ی معقو کشیدگی که در بازه دهد. همچنین، با توجه به مقادیر چولگیبرای متغیرهای پژوهش نشان می

 ها را مطرح کرده و پذیرفت.توان فرض نرمال بودن دادهها قرار دارند، میبرای حدس بر نرمال بودن داده

 

 . ماتریس همبستگي بین متغیرهای پژوهش2ل جدو

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

.تکامل 1

انطباقی 

 مثبت

1         

. واکنش 2

 هیجانی

**80/0 1        

. رفتارهای 3

 منفی

**76/0- **78/0- 1       
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.دوری 4

 گزیدن

**72/0- **75/0- **81/0 1      

.آزادگذاری 5

 مطلق

**77/0- **78/0- **79/0 **86/0 1     

    1 88/0** 79/0** 73/0** -75/0** -72/0** . استبدادی6

. اقتدار 7

 مطلق

**69/0 **72/0 **73/0 **76/0- **82/0- **88/0- 1   

8 .

کارکردهای 

 اجرایی

**28/0 **32/0 **32/0- **26/0- **34/0- **30/0- **39/0 1  

. توانایی 9

تحصیلی 

 زودهنگام

**58/0 **57/0 **61/0- **60/0- **59/0- **58/0- **55/0 **56/0 1 

 

تغیرهای ی وجود همبستگی بین مدهندهاست، عالمت ** نشان مشخص 2طور که از ماتریس جدول همان

های فرزندپروری، توانایی تحصیلی یعنی، بین کارکرد اجرایی، سبک؛ دهدرا نشان می 01/0پژوهش در سطح 

برای بررسی این آزمون، از تحلیل عامل تائیدی، های دلبستگی رابطه معناداری وجود دارد. زودهنگام و سبک

قیود مدل و انتخاب روش ماکسیمم  بدین منظور، پس از رسم ساختار، اضافه نمودن ؛شوداستفاده می

های زیر نمودار مسیر های زیر به دست آمد. شکلدرستنمایی، مدل اجرا شده و نمودار مسیر برازش شکل

دهند، مدل نشان می RMSEAدو و -های خیکه شاخص گونههماندهد. ها را نشان میبرازش شده به داده

 های الگو در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته است.. خروجیکندها ارائه میرا به داده یترمناسببرازش 

 
 های برازش مهم مدل ترسیميای از شاخص. گزیده3جدول 

 برازش قابل قبول مقدار اختصار نام شاخص شاخص

  51/15977 - سطح تحت  پوشش )کای اسکوئر( های برازش مطلقشاخص

 9/0از  تربزرگ GFI 97/0 شاخص نیکویی برازش

های برازش اخصش

 تطبیقی

 9/0از  تربزرگ AGFI 95/0 شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 9/0از  تربزرگ CFI 99/0 شاخص برازش تطبیقی

 1/0کمتر از  RMSEA 065/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد های برازش مقتصدشاخص

 

ها را توان این شاخصجدول فوق می گردد که درهایی استفاده میبرای بررسی برازندگی مدل از شاخص

لذا، مدل  ؛است 05/0تر از مشاهده کرد. نتایج جدول نشان داد احتمال نزدیکی برازندگیِ مدل پژوهش بزرگ

شاخص  جدولهای حاصل از با توجه به دادهو دارای برازش است.  استبینی در سطح مطلوبی پیش



  134                                                            | 4شماره            | 1  دوره          | 1399 زمستان       |            ه خانواده درمانی کاربردیفصلنام
  

RMSEA  که با توجه به مدل  است 057/0برابرneKli  ؛ استنشان دهنده برازش خوب و مطلوب مدل

 یابا نقش واسطه یدلبستگ هایسبک و یفرزندپرور یهاسبکبین پژوهش مبنی بر اینکه  بنابراین فرضیه

تأیید  رابطه معناداری وجود دارد، یدبستانپیشزودهنگام در کودکان  یلیتحص ییتوانا با ییاجرا یکارکردها

 شود.می

 مدل ترسیم شدهمسیر و معناداری ایي نه . ضرایب4جدول 

 وضعیت tمقدار  ضریب مسیر مسیر

  ← تکامل انطباقی مثبت

 ییتوانا

 یلیتحص

 زودهنگام

توانایی 

تحصیلی 

 زودهنگام

 پذیرفته شد 63/13 71/0

 پذیرفته شد 88/13 81/0 ← واکنش هیجانی

 پذیرفته شد -34/13 -68/0 ← رفتارهای منفی

 پذیرفته شد -67/12 -51/0 ← دوری گزیدن

 پذیرفته شد -24/13 -64/0 ← سبک آزادگذاری مطلق

 پذیرفته شد -83/12 -55/0 ← سبک استبدادی 

 پذیرفته شد 18/13 60/0 ← سبک اقتدار منطقی 

 پذیرفته شد 18/5 38/0 ← کارکردهای اجرایی

 
ر که مدل توانایی تحصیلی زودهنگام بشود چنین استنباط می مسیرهای مشخص شدهبنابراین، با توجه به 

نی، در کودکان پیش دبستا با واسطه کارکردهای اجرایی های دلبستگیهای فرزندپروری و سبکاساس سبک

 دارای برازش است.

 

 ضرایب استاندارد با حضور میانجي مدل نهایي. الگوی ساختاری 1شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

 هایسبکو  یفرزندپرور هایسبکزودهنگام بر اساس  یلیتحص ییمدل توانا نیتدوپژوهش حاضر با هدف 

نتایج نشان داد که مدل انجام شد.  یدبستان شیدر کودکان پای کارکردهای اجرایی با نقش واسطه یدلبستگ

انی، های دلبستگی در کودکان پیش دبستهای فرزندپروری و سبکتوانایی تحصیلی زودهنگام بر اساس سبک

 هامؤلفهفرزندپروری ابزارهای متفاوتی وجود دارد و همچنین  هایسبکت. از آنجا که برای دارای برازش اس

ه  لفهمؤبیان داشت که  توانمی، بنابراین انددادهمتفاوتی را به خود اختصاص  یگذارنامدر ابزارهای مختلف 

ه گفت ک توانمی. با این تفسیر متفاوت اشتراکات بسیاری با هم دارند یهایگذارنامای این ابزارها، با وجود 

)بیگهام  یهاافتهیفرزندپروری با توانایی تحصیلی زودهنگام با  هایسبکاین پژوهش از لحاظ رابطه  یهاافتهی

( هماهنگ و همسو است. نتایج تحلیل نشان داد که توانایی تحصیلی زودهنگام از طریق 2017و همکاران، 

رفتاری والدین بر  هایشیوه( اعتقاد داشت که 1998است. والترز ) بینیپیشفرزندپروری قابل  هایسبک

دارد. بدین معنی که شیوه رفتاری متعادل و متناسب با فرزندان، باعث  تأثیرتوانایی تحصیلی زودهنگام 

و برعکس شیوه رفتاری نامتعادل و نامتناسب، کودکان را وابسته  هاآنخواندن و یادگیری  هایمهارتافزایش 

. از جمله دالیلی که برای تبیین این یافته مطرح است، این است که تعامل آوردیمجام گسیخته بار یا ل

قابل توجهی بر رشد توانایی تحصیلی زودهنگام فرزندان دارد و از آنجایی که  تأثیرعاطفی والدین با فرزندان 

دکی از والدین که اولین الگوهای فرزندان در اوایل کو یریرپذیتأثوالدین اولین معلمان فرزندان هستند و 

صحیح تربیتی در برخورد با فرزندان از  یهاهیروبا اتخاذ  توانندمیبسیار زیاد است، والدین  باشندمی هاآن

( روش صحیح تربیتی 1997خود حداکثر استفاده تربیتی را بکنند. به اعتقاد آیزنبرگ و لوسویا ) یریرپذیتأث

تعادلی از پذیرش و کنترل را در برخورد با فرزندان به کار بندند. مسعود و روشی است که والدین ترکیب م

 رفتننظر گفرزندپروری با عملکرد تحصیلی با در  هایسبکبه بررسی رابطه  ایمطالعه( در 2016همکاران )

 نفرزندپروری به طور جداگانه و بدو هایسبکخودکارامدی پرداختند. نتایج نشان داد که  ایواسطهنقش 

ندارند. همچنین سبک  فرزند پروری مقتدرانه از  یارابطهدر نظر گرفتن خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی 

باعث افزایش عملکرد تحصیلی در افراد شود. نتایج  تواندمیخودکارامدی تحصیلی  ایواسطه نقشطریق 

 عملکرد پایین تحصیلی واندتمیتنبیهی در والدین  هایاستراتژی( نشان داد 2015پژوهش تانگ و داویس )

نماید. بر اساس این مطالعه  بینیپیشدر مدرسه کاهش سوادآموزی و کاهش موفقیت در درس ریاضی را 

آموزشی در  یهاتیفعالدر  یمؤثرنقش  توانندمیمحیط خانواده  یهاشاخصفرزندپروری و  هایشیوه

 بعدی داشته باشند. هایسال

 هایسبککه  دهدمی( نشان 2017)چن،  هاپژوهشبا دیگر  راستاهموهش این پژ یهاافتهیاز سوی دیگر 

 دارد. همچنین نتایج نشان هاآندلبستگی نقش مهمی در دوران تحصیلی دانش آموزان و توانایی تحصیلی 

 داد که دلبستگی افراد به والدین با سطح باالتری از توانایی تحصیلی رابطه دارد. همچنین افرادی که دلبستگی

و همین امر نیز  کنندیمبا احتمال بیشتری نسبت به خود احساس ارزشمندی  دهدمیرا نشان  یترمنیا

که دلبستگی  گفت توانمیافزایش یابد. در تبیین این یافته  هاآنتا توانایی تحصیلی و کارایی  شودمیباعث 

 یهاچالشو بر  پردازدیمبه کاوش  که با تکیه بر آن کندمی یزیرهیپاایمن پناهگاهی امن را برای کودک 
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به محیط اجتماعی و به خصوص مدرسه  رفتهرفته. کودک، این احساس درونی امنیت را دیآیممحیط فائق 

و  هامهارت. به این ترتیب از طریق همین کندمیآموزشی استفاده  یهافرصتو از آن در راستای  بردیم

علمی  از توان تواندمیو  کندمیو تعارضات ناشی از آن مقابله  مدرسه یهاچالشدلبستگی، فرد با  هایسبک

خود بهره بیشتری گیرد و از لحاظ تحصیلی پیشرفت نماید. دلبستگی، همچنین، جهانی قابل اعتماد را برای 

بگذارند و آن  تأثیربر محیط خویش  توانندمیکه  رسندیمبه این باور  هاآنو  آوردیمدانش آموزان به وجود 

که کودکان  دهدمی( نشان 2018را تحت کنترل خویش در آورند. نتایج بعضی مطالعات )آن و همکاران، 

و زودتر با اطرافیان ارتباط برقرار کنند و  ترراحتجدید  یهاتیموقعدر  توانندمیدارای دلبستگی ایمن، 

زیرا کودک بدون حضور  است ترمحسوسخود را با شرایط جدید وفق دهند. این موضوع در دوران مدرسه 

ند. ساالن تعامل کوالدین باید حلقه ارتباطی خوبی با دیگران برقرار کند و بتواند به نحو مطلوبی با هم

یریگمیتصمو  های اولیه، احساس تعلق کودک به مدرسه، مشارکت کردن در امور مدرسههمچنین دلبستگی

برقراری ارتباطات خاص با معلمان و کادر آموزشی را  مربوط به نحوه آموزش و انجام تغییرات احتمالی، یها

( در پژوهش خود نشان دادند که کودکان ایمن 2018. در همین رابطه زارال و همکاران )کندمی بینیپیش

به طور کلی رفتارهای عرفی، اخالقی و همدلی بیشتری را در کالس درس نشان داده و ارزیابی بهتری از 

عملکرد تحصیلی فرد را  تواندمیاجتماعی و شناختی  یهامهارتاز سوی دیگر این ی دارند. معلمان یادگیر

اولیه پیش  یهامراقبتبه بررسی دلبستگی و  ایمطالعه( در 2017قرا دهد. دیندو و همکاران ) تأثیرتحت 

 ادجیمطالعه ااین  یهاافتهیدبستانی بر عملکرد تحصیلی در طول یک دهه کودکان پرداختند. بر اساس 

ماید. همچنین ن بینیپیشامنیت و دلبستگی ایمن تا یک دهه بعد در کودکان توانست پیشرفت تحصیلی را 

الزم برای موفقیت در طول دوران  هایمهارتبا توجه به این مطالعه دلبستگی ایمن از طریق ایجاد کارایی و 

 کند. بینیپیشتحصیلی افراد را  شرفتیپ تواندمیکودکی و نوجوانی 
منجر به  تواندمیچنین بیان کرد که سبک دلبستگی ایمن  توانمیآمده  دست بهر تبیین دیگر نتایج د

تحصیلی یک برونداد  هایتواناییخواندن و نوشتن شود و چون  هایمهارتبازخورد مثبت و موفق در زمینه 

افزایش توانایی  اجتماعی ارزشمند است لذا بازخوردهای مثبت حاصل از سبک دلبستگی ایمن منجر به

. از طرف دیگر، این احتمال وجود دارد که کودکان دلبسته ایمن به دلیل گرددیمتحصیلی در کودک 

برخوردار باشند. به اعتقاد  مسئلهبیشتری نیز در حل  هایمهارتذهنی بیشتر از  هایمهارتبرخورداری از 

، عملکرد بهینه اجتماعی و ارتباطات مطلوب یشناختروانبالبی سبک دلبستگی ایمن با سالمت جسمانی، 

از جمله فاکتورهای  یشناختروانخانوادگی رابطه دارد. از سوی دیگر، به اعتقاد بندورا میزان سالمت 

الت فرد در حالت سالمتی و فقدان کس هراندازهتحصیلی و کفایت است. او معتقد بود  هایتواناییبر  رگذاریتأث

و  ابدییمو در نتیجه انگیزه بیشتری  داندیمبر مسائل تحصیلی، خود را کارآمدتر روحی روانی باشد، در برا

ت که گف توانمیتحصیلی را به دنبال دارد. در مجموع، با توجه به نتایج این پژوهش  هایتواناییدر نهایت 

 رگذاریأثت بر توانایی تحصیلی کودکان تواندمیفرزندپروری والدین،  هایشیوهسبک دلبستگی و همچنین 

با نوع تعامل مناسب با فرزندانشان و این که چگونه نیازهای دوران  هاخانوادهباشد. این پژوهش ضرورت توجه 

باعث بروز یا عدم بروز مشکالت تحصیلی  تواندمیفرزندپروری  هایشیوهدلبستگی و  هایسبککودکی و 
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برای متخصصان مربوط به این حوزه و  اندتومی. نتایج این پژوهش همچنین سازدمیگردد را خاطرنشان 

 یهاآموزشبا  توانندمیهمچنین مسئوالن آموزش و پرورش، کاربردهایی داشته باشد. روانشناسان و مشاوران 

 ، زمینه بهبود در توانایی تحصیلی کودکان را فراهم آورند.هاخانوادهمتناسب به 

مورد بررسی از کودکان پیش دبستانی است که این های این پژوهش محدود بودن نمونه از جمله محدودیت

بنابراین تعمیم دادن نتایج فقط به جامعه موردنظر  ؛تواند معرف خوب و کافی برای جامعه باشدتعداد نمی

ها و و برای سطوح دیگر باید با رعایت احتیاط این کار را انجام دهیم. داده پذیر استمنطقی و امکان

ها صحیح گیری علّی در مورد دادهرو نتیجهز نوع مطالعات مقطعی است و ازاینهای پژوهش حاضر اتحلیل

عمومی،  یهارسانهاز طریق  شودمیپیشنهاد  های طولی در این باره صورت بگیرد.باید پژوهش و ؛نیست

، رهشاومعلمی، تولید منابع علمی به زبان ساده، ارائه خدمات تربیتی مناسب در مراکز  یهانشستبرگزاری 

و در عین حال  کنندیمشوند چنانچه با کودکان خود مقتدرانه رفتار  آگاهبه والدین آموزش داده شود تا 

بر سالمت روان و توانایی  هاآن، محبت الزم را نیز نثارشان کنند، زیرا رفتار کنندیمکودکانشان را کنترل 

 مثبت خواهد داشت. تأثیرتحصیلی و پیشرفت کودکانشان 

 

 اخالقي موازین

 افراد به چنینهم است؛ شده رعایتکنندگان شرکت آگاهانه رضایت جلب با پژوهش در اخالقی مالحظات

 .شد داده نانیاطم نتایج بودن محرمانه درباره

 

 سپاسگزاری

که در اجرای این پژوهش همکاری داشتند؛ تشکر و  نشانیوالدو تمامی دانش آموزان  مدیران مدارس و از

 .دشومیقدردانی 
 

 نویسندگان مشارکت

 هبمرکزی  تهرانواحد  اسالمی آزادنویسنده اول است که در دانشگاه  رساله دکتریاز  برگرفته مقاله این

 در این پژوهش نقش یکسانی داشتند. کنندگانشرکتو همه  است رسیده تصویب

 

 منافع تعارض

 .اردند منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بر بنا

 

 عمناب

فرزندپروری،  هایسبک(. رابطه بین 1392و قاسمی جوبنه، رضا. ) ،، فاطمه.، سعاد، سجاد.یآباددولتحسینی 

 .2-14(: 2) 4، پژوهشنامه حقوق کیفریخودکارآمدی و نگرش به بزهکاری در دانش آموزان دبیرستانی. 
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(. مقایسه کارکردهای 1391صرامی، غالمرضا. )و  ،سلطانی کوهبنایی، سکینه.، علیزاده، حمید.، هاشمی، ژانت.

(: 3) 14، علوم شناختی یهاتازهفصلنامه اجرایی دانش آموزان دارای اختالل ریاضیات با دانش آموزان عادی. 

15-3 . 

پرسشنامه روابط میانی  یسنجروان(. خصوصیات 1393و لطیفیان، مرتضی. ) ،سلیمانی، حمیده،. بشاش، لعیا.

 .41-63(: 16)4، شناختیروان یهامدلو  هاروشسنی میانی کودکی،  یورهددلبستگی برای 
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 پرسشنامه توانایي تحصیلي زودهنگام
نیاز به  یر مرتبطغ سؤاالت

بازبینی 

 جدی

مرتبط اما نیاز 

 به بازبینی

 مرتبط کامالً

 4 3 2 1 توانایی خواندن حروف

 4 3 2 1 بخواند. تواندمیرا  هاواژهتصویر 

 4 3 2 1 .کندمیبه هنگام خواندن کلمات اول، وسط و آخر را بیان 

 4 3 2 1 .گیردمیخواندن کلمات جدید را به سختی یاد 

 4 3 2 1 .گذاردمیگام خواندن برخی از کلمات را جا هن

 4 3 2 1 هنگام خواندن مکث زیادی دارد.

 4 3 2 1 .کندمیموقع خواندن برخی از کلمات را به متن اضافه 

 4 3 2 1 .کندمی جاجابههنگام خواندن برخی از کلمات را در حروف 

 4 3 2 1 فهرست لغات

 4 3 2 1 .شناسدمیرا  تربزرگو  ترقشنگ، ترسنگینصفات تفضیلی مانند 

 4 3 2 1 .کندمیافعال گذشته را به درستی بیان 

 4 3 2 1 .کندمیاستفاده  کنممیاز کلماتی نظیر فکر 

 4 3 2 1 .کندمیکلمه را بیان  2000بیش از 

 4 3 2 1 .کندمیاز کلمات و جمالت متنوع به هنگام صحبت کردن استفاده 

 4 3 2 1 .کندمیو اسامی را به خوبی بیان  هاواژه

 4 3 2 1 کپی کردن حروف

 4 3 2 1 قلم را به خوبی در دست بگیرد. تواندمی

 4 3 2 1 به خوبی آن را کپی کند. تواندمیاگر چند حرف را جلویش قرار دهیم 

 4 3 2 1 .کندمیو عجله ن دهدمیهنگام کپی کردن حروف دقت کافی به خرج 

 4 3 2 1 بخش های تشکیل دهنده را به درستی به هم متصل کند. تواندمیکپی کردن یه کلمه  هنگام

 4 3 2 1 کندمیجهت و طریقه نوشتن حروف را رعایت 

 4 3 2 1 در کپی کردن حروف مشابه مانند خ و ج مشکلی ندارد.

 4 3 2 1 تولید صدای حروف

 4 3 2 1 .کندمیدر هنگام خواندن لحن و آهنگ را رعایت 

 4 3 2 1 .کندمیهنگام خواندن تلفظ را به درستی ادا 

 4 3 2 1 .کندمیهنگام صحبت کردن کلمات را سلیس و روان بیان 
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 4 3 2 1 .کندمیشمرده و با اعتماد به نفس صحبت 

 4 3 2 1 .کندمیصدای حروف را به درستی بیان 

 4 3 2 1 انتخاب صدای حروف

 4 3 2 1 در جای درست آن به کار گیرد. واژگان را تواندمی

 4 3 2 1 .دهدمیصداهای هم آغاز و هم پایان را تشخیص 

 4 3 2 1 .کندمیکلمات را به درستی بخش 

 4 3 2 1 آواهایی ق / و / ر را به درستی تلفظ نماید. تواندمی

 4 3 2 1 .گیردمیصداهای مختلف را با هم اشتباه 

 4 3 2 1 هاشمارهخواندن 

 4 3 2 1 از روی عکس اعداد آن ها را نام ببرد. تواندمی

 4 3 2 1 رقم عدد سکه ها را می خواند.

 4 3 2 1 مجموع تعداد انگشتان دو دست را می گوید.

 4 3 2 1 اعداد ساعت را بخواند. تواندمی

 4 3 2 1 شمارش اعداد

 4 3 2 1 را به خوبی می داند 20مفهوم اعداد تا 

 4 3 2 1 بشمارد 40تا  تواندمیبی به خو

 4 3 2 1 دهدمیو کوچکتر و مساوی بودن اعداد را تشخیص  تربزرگ

 4 3 2 1 عمل جمع را با انگشت انجام دهد. تواندمی

 4 3 2 1 عمل تفریق را با انگشت انجام دهد. تواندمی

 4 3 2 1 .کندمیرا به درستی تلفظ  هاشماره

 4 3 2 1 تایی را به ترتیب از زیاد به کم ردیف نماید. 5تایی و  4سه تایی، گروه های  تواندمی

 4 3 2 1 ؛ اولین، دومین، سومینکندمیاعداد را به ترتیب اسمی به درستی بیان 

 4 3 2 1 سه عدد را به ترتیب معکوس درست بیان کند. تواندمی

 4 3 2 1 انتخاب اعداد

 4 3 2 1 .گیردمی اعداد را در جای درست آن به کار

 4 3 2 1 را به اشیاء ربط دهد. هاشماره تواندمی

 4 3 2 1 به ترتیب نام ببرد تواندمیروزهای هفته را 

 4 3 2 1 تا سیب به من بده( 4مثال کند )میرا با به خوبی درک  4مفهوم عدد 

 4 3 2 1 هارنگتشخیص 

 4 3 2 1 ی اصلی قرمز، سبز و آبی را می داند.هارنگنام 

 4 3 2 1 اصلی را از روی تصاویر نام ببرد. هارنگ توانندمی

 4 3 2 1 .دهدمیی زرد، سیاه و سفید را تشخیص هارنگ

 4 3 2 1 .دهدمیی نارنجی، بنفش و قهوه ای را تشخیص هارنگ

 4 3 2 1 چند رنگ را در محیط خانه مشخص نماید. توانندمی

 4 3 2 1 .کندمیرنگ درست را انتخاب  هنگام رنگ آمیزی یک تصویر،

 4 3 2 1 تشخیص اشکال

 4 3 2 1 .دهدمیاشکال گرد و غیر را از هم تشخیص 

 4 3 2 1 درک تصویری دارد.

 4 3 2 1 دهدمیاشکال دایره، مثلث و مربع را تشخیص 

 4 3 2 1 .دهدمیاشکال هم اندازه، بلندتر و کوتاه تر را تشخیص 

 4 3 2 1 به درستی رسم نماید. تواندیمشکل لوزی را 



  142                                                            | 4شماره            | 1  دوره          | 1399 زمستان       |            ه خانواده درمانی کاربردیفصلنام
  

*** 

 فرزندپروری هایسبکپرسشنامه 

ف
ردی

 

 گویه ها

مالً
کا

 
ف

خال
م

ف 
خال

ی م
حد

تا 
 

ف
خال

ه م
و ن

ق 
واف

ه م
ن

 

فق
موا

ی 
حد

تا 
 

مالً
کا

 
فق

موا
 

 5 4 3 2 1 والدین باید به بچه های خود اجازه دهند تا هر آنچه را که می خواهند انجام دهند 1

 5 4 3 2 1 بچه ها باید فقط از آنچه که والدینشان پیروی کنند، در غیر این صورت باید آنها را تنبیه کرد 2

تری ده و انتظارات بیشاگر به مشکالت بچه ها توجه شود این دردسر را دارد که آنها پر روتر ش 3

 از والدین خواهند داشت

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ، باید دالیل آن را به آنها بگویندگیرندمیهر گاه والدین تصمیمی برای بچه  4

اگر بچه ها نسبت به محدودیت های ایجاد شده در خانواده اعتراض کردند، والدین باید با  5

 صحبت کردن آنها را قانع کنند

1 2 3 4 5 

والدین نباید در کارهای مربوط به بچه ها دخالت کنند، چون بچه ها بطور ذاتی راه خود را  6

 پیدا می کنند

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 موافق میل والدین عمل کنند، در آینده افراد موفقی خواهند شد کامالًاگر بچه ها  7

انجام دهند ولی اگر انتظارات والدین بچه ها باید کاری را که والدین از آنها انتظار دارند  8

 غیرقابل قبول بود، باید بتوانند آزادانه با آنها در میان بگذارند

1 2 3 4 5 

وقتی والدین از بچه ها می خواهند تا کاری انجام دهند، بچه ها باید بدون چون و چرا آن را  9

 انجام دهند

1 2 3 4 5 

د کنند، باید آنها را آزاد بگذارند تا تمام لوازم خود را والدین نباید بچه ها را در منزل محدو 10

 دستکاری کنند

1 2 3 4 5 

هر گاه بچه ها بر خالف میل والدین عمل کردند، والدین باید به جای تنبیه آنها را راهنمایی  11

 کنند

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 والدین خیلی زود باید به بچه ها بفمانند که رییس خانواده کیست 12

والدین باید در تصمیم گیری های مربوط به خانواده، فقط آنچه که خواست بچه هاست انجام  13

 دهند

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 شودمیاگر والدین رفتار و خواست های بچه ها را محدود نکنند، بیشتر مشکالت حل  14

 5 4 3 2 1بچه ها را نیز دخالت  والدین باید هنگام تصمیم گیری و برنامه ریزی در امور خانواده نظر 15

 4 3 2 1 .دهدمیزاویه و انحناء را تشخیص 

 4 3 2 1 نقص تصاویر و اشکال را تشخیص دهد. تواندمی

 4 3 2 1 شباهت های دو تصویر را بیان کند. تواندمی

 4 3 2 1 تفاوت های دو تصویر را بیان کند. تواندمی

 4 3 2 1 نماید. اشکال مختلف را کپی تواندمی

 4 3 2 1 با خمیر توپر گرد درست کند. تواندمی

 4 3 2 1 خط مارپیچ رسم کند تواندمی

 4 3 2 1 خط افقی رسم کند. تواندمی
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 دهند

 5 4 3 2 1 والدین باید با بچه هایی که با نظر آنها مخالفت می کنند، به شدت برخورد کنند 16

 5 4 3 2 1 والدین باید به بچه ها اجازه دهند تا در کارهای خودشان تصمیم گیرنده باشند 17

 5 4 3 2 1 ین به آنهاستشوخی و بازی کردن بچه ها در حضور والدین توه 18

بچه ها به باری و تفریح نیاز دارند، برای این کار والدین باید به آنها اجازه دهند تا هر وقت  19

 دلشان خواست از منزل خارج شوند

1 2 3 4 5 

باید به بچه ها اجازه داده شود که اگر فکر می کنند نظراتشان از نظرات والدین خود بهتر است  20

 از کنندآن را ابر

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 وقتی بچه ها مرتکب اشتباهی می شوند، هیچ گاه نباید آنها را سرزنش کرد 21

اگر والدین تصمیم برخالف میل بچه ها گرفتند، در چنین مواردی باید در مورد آن با بچه ها  22

 و حتی اگر اشتباه کرده بودند، آن را بپذیرند. گفتگو کنند

1 2 3 4 5 

گاهی اوقات والدین باید با بچه ها سازی کنند نه این که همیشه انتظار داشته باشند که بچه  23

 ها با آنها سازش کنند

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 بچه ها را باید آزاد گذاشت تا خودشان تجربه کنند 24

 5 4 3 2 1 بعضی از بچه ها ذاتا بد هستند و باید طوری تربیت شوند که از والدین خود بترسند 25

 5 4 3 2 1 بچه ها وقتی بزرگ شوند، از سخت گیری های والدین خود سپاسگزاری خواهند کرد 26

وقتی بچه ها دچار مشکل و دردسری شوند )کار خطایی انجام دهند( باید بدانند که با مطرح  27

 کردن آن مشکل برای والدین خود تنبیه نمی شوند

1 2 3 4 5 

ی ها باید بچه ها را آزاد گذاشت تا محیط اطراف خود را دستکاری کنند در مجالس و مهمان 28

 تا حس کنجکاوی آنها ارضا شود

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 بچه ها جدی و کوشا نخواهند بود مگر این که درباره کارهای آنها سخت گیری کنیم 29

 5 4 3 2 1 ز نظر والدین استاگر چه بچه ها تجربه کمی دارند، آما گاهی اوقات نظر آنها بهتر ا 30

*** 

 دلبستگي هایسبکپرسشنامه 
 کامالً گویه ها ردیف

 موافقم

 کامالً مخالفم موافقم

 مخالفم

 4 3 2 1 کندمیفرزندم با دیگر کودکان به راحتی بازی  1

و از این لحاظ احساس  شودمیفرزندم به آسانی با کودکان دیگر دوست  2

 کندمیراحتی 

1 2 3 4 

 4 3 2 1 کندمیفرزندم همانند کودکان هم سن و سال خود صحبت  3

 4 3 2 1 کندمیفرزندم با حیوانات با مهربانی و آرام رفتار  4

فرزندم به اشتباهاتش پی می برد و رفتارهایی که نتایج منفی بدنبال دارد را  5

 دهدمیانجام ن

1 2 3 4 

 4 3 2 1 کندمیرک را د شودمیفرزندم آنچه را که به او گفته  6

 4 3 2 1 اگر کارها طبق روال پیش نروند، فرزندم دچار آشفتگی می گردد 7

 4 3 2 1 کندمیفرزندم بیش از حد ناله و زاری  8

 4 3 2 1 فرزندم دوست ندارد جدا از من باشد مگر زمان هایی که خودب بخواهد 9

 4 3 2 1 فرزندم بیش از حد به افراد می چسبد 10
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فرزندم با دیدن آتش و خون بیش از حد شگفت زده و هیجان  رسدمیبه نظر  11

 شودمیزده 

1 2 3 4 

 4 3 2 1 کندمیفرزندم به اشتباه متعلق به دیگران آسیب زده و آنها را تخریب  12

 4 3 2 1 فرزندم وسایل مربوط به خودش را شکسته یا به آنها آسیب می زند 13

در این خصوص  رسدمیو به نظر ن کندمیا سرقت فرزندم برخی چیزها ر 14

 احساس بدی داشته باشد

1 2 3 4 

فرزندم کودکان دیگر را اذیت کرده و به آنها صدمه می زن و نسبت به سایر  15

 کودکان بی رحم است

1 2 3 4 

فرزندم به جمع کردن خوراکی ها عالقه من و عادات غذایی غیرمعمول )به  16

 کاغذ، گل، مدفوع( را دارد عنوان مثال، خوردن

1 2 3 4 

افراد آشنا او را آرام  دهدمیزمانی که فرزندم آشفته است معموال اجازه ن 17

 رودمیکنند. اما برای آرام شدن به سمت غریبه ها 

1 2 3 4 

تا او را آرام  دهدمیزمانی که فرزندم آسیب می بیند به هیچ کس اجازه ن 18

 کند

1 2 3 4 

 4 3 2 1 آن را نشان ندهد کندمیه فرزندم درد دارد سعی زمانی ک 19

در حالی که چنین  کنممیفرزندم به دیگران می گوید که من او را اذیت  20

 چیزی صحت ندارد.

1 2 3 4 

*** 
 پرسشنامه کارکردهای اجرایي

گاهی  هیچ وقت 

 اوقات

 همیشه

 2 1 0  دهدمیبه مشکالت کوچک واکنش شدید نشان  -1

 2 1 0 دهد.شود فقط اولی یا آخری را انجام میکه سه کار برای انجام دادن به او واگذار میزمانی  -2

 2 1 0 کند. کار را، خودش شروع نمی -3

 2 1 0 کند. به قصد برهم زدن بازی اتاق را ترک می -4

 2 1 0 کند. در مقابل پذیرش راههای متفاوت حل مسئله مقاومت می -5

 2 1 0 کند. ناراحتی میدر موقعیتهای جدید احساس  -6

 2 1 0 به صورت ناگهانی و تکانشی عصبانی میشود.  -7

 2 1 0 حتی زمانی که این راه حل اشتباه باشد. کندمیبارها از یک روش تکراری برای حل مشکل استفاده  -8

 2 1 0 .کندمیبه چیزهای محدودی توجه  -9

 2 1 0 به تذکر دارد. حتی زمانی که مشتاق انجام کاری است برای شروع کردن نیاز -10

 2 1 0 برگه های ارزیابی تکالیف درسی را به خانه نمی آورد. -11

 2 1 0 شود. با یک تغییر کوچک در برنامه ناراحت می -12

 2 1 0 شود. با تغییر در کالس یا معلم پریشان می -13

 2 1 0 کند.تکالیف خود را برای پیدا کردن اشتباهش چک نمی -14

 2 1 0 تواند آنها را روی کاغذ بیاورد. عقاید خوبی دارد اما نمی -15

 2 1 0 . شودمیدر برنامه ریزی برای اوقات فراغت و بازی های خود  دچار مشکل  -16

 2 1 0 در شروع کارهای روزمره و کارهای مدرسه مشکل دارد. -17

 2 1 0 بین تکالیف خانه و نمرات خود ارتباط ایجاد کند.  تواندمین -18

 2 1 0 شود. دچار پریشانی می  فعالیت ها و غیره به راحتی با صداها، نور، -19

 2 1 0 شود. به راحتی غمناک و گریان می  -20

 2 1 0 شود. از روی بی دقتی مرتکب خطا می -21
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 2 1 0 کند که تکالیفش را تحویل دهد حتی زمانی که آنها را کامل انجام داده است.فراموش می -22

 2 1 0 کند. ذاها، مکانها و غیره مقاومت میدر مقابل ایجاد تغییرات در چیزهای عادی، غ -23

 2 1 0 شود. در انجام تکالیفی که بیشتر از یک مرحله دارد دچار مشکل می  -24

 2 1 0 . شودمیبرای یک مشکل کوچک به صورت تکانشی عصبانی  -25

 2 1 0 . شودمیخلق وی تند تند عوض  -26

 2 1 0 .دارد تربزرگبرای ادامه دادن یک تکلیف نیاز به کمک یک  -27

 2 1 0 کند. اصلی را گم می مسئلهبه خاطر توجه بیش از حد به جزئیات،  -28

 2 1 0 اتاق را به هم می ریزد. -29

 2 1 0 کالس، گروه دوستان( دچار مشکل است.)در استفاده از موقعیتهای جدید  -30

 2 1 0 دست خط بدی دارد. -31

 2 1 0 کند که مشغول انجام چه کاری بوده است. فراموش می -32

 2 1 0 کند که چه چیزی قرار بوده که بیاورد.شود فراموش میزمانی که برای آوردن چیزی فرستاده می -33

 2 1 0 شود بی اطالع است. از اینکه چگونه رفتارش باعث آزار دیگران می -34

 2 1 0 تواند آنها را اجرایی کند. ایده های خوبی دارد اما نمی -35

 2 1 0 شود. بیش از حد در انجام تکالیف درگیر می -36

 2 1 0 در به پایان رساندن تکالیف مدرسه و کارهای روزمره مشکل دارد. -37

 2 1 0 . کندمیدر رفتار با دیگران در جشن تولد و دیگر موقعیت ها بی مالحظه رفتار  -38

 2 1 0 کند. در مورد موضوعات مشابه خیلی زیاد فکر می -39

 2 1 0 کند.  کند تا یک تکلیف را تمامزمان زیادی را صرف می -40

 2 1 0 کند. صحبت دیگران را قطع می -41

 2 1 0 . شودمیمتوجه پیامد منفی رفتارش ن -42

 2 1 0 در مواقع نابجا از صندلی خود برمی خیزد.  -43

 2 1 0 دهد. بیشتر از دوستانش کنترل خود را از دست می -44

 2 1 0 دهد.یدر موقعیتهای یکسان نسبت به سایر بچه ها واکنش شدیدتری از خود نشان م -45

 2 1 0 کند. تکالیف یا کارهای روزانه را در آخرین لحظه شروع می -46

 2 1 0 شود. در موقع شروع تکالیف یا کارهای روزانه دچار مشکل می -47

 2 1 0 شود.در برنامه ریزی فعالیتهای خود با دوستانش دچار مشکل می -48

 2 1 0 نسنجیده حرف می زند. -49

 2 1 0 گیرد. محیط قرار می رتأثیخلق  او به راحتی تحت  -50

 2 1 0 برنامه ای برای انجام مناسب تکالیف مدرسه اش ندارد.  -51

 2 1 0 از نقاط قوت و ضعف خودشناخت کافی ندارد. -52

 2 1 0 تکالیف نوشتنی او سازماندهی ضعیفی دارد. -53

 2 1 0 کند. خیلی بی مالحظه و خارج از کنترل عمل می -54

 2 1 0 های خود مشکل دارد. در ایجاد  فاصله ای بین کار -55

 2 1 0 شود. اگر توسط یک بزرگسال پشتیبانی و حمایت نشود دچار مشکل می -56

 2 1 0 در یادآوری اتفاقها مشکل دارد حتی بعد از چند دقیقه.  -57

 2 1 0 پس انداز پول برای مورد خاص(. )در انجام کارها برای رسیدن به هدف مشکل دارد  -58

 

گاهی  هیچ وقت  

  اوقات

 همیشه 

 2 1 0 گاهی اوقات رفتار احمقانه ای دارد.  -59

 2 1 0 . دهدمیکارهای خود را به صورت شلخته انجام  -60
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 2 1 0 در کارهای خود ابتکار خاصی ندارد.  -61

 2 1 0 شود. خشم، غم و عصبانیت خیلی زیاد دارد اما سریع تمام می -62

 2 1 0 یست. شود نقادر به تشخیص کارهایی که باعث آزار دیگران می -63

 2 1 0 در برابر محرک های کوچک عکس العمل های شدید  دارد.  -64

 2 1 0 کند. در مواقع نابجا صحبت می -65

 2 1 0 کند. از اینکه کاری نیست که او انجام دهد شکایت می -66

 2 1 0 وسایلش را در اتاق یا میز تحریر مدرسه پیدا کند.  تواندمین -67

 2 1 0 کند. وسایلش را هنگام رفتن رها می -68

 2 1 0 کند و دیگران مجبورند آنها را مرتب کنند. وسایلش را در هم و بر هم رها می -69

 2 1 0 شود. به آسانی ناراحت می -70

 2 1 0 مقدار زیادی از وسایلش اطراف اتاق ریخته است.  -71

 2 1 0 کمد نامرتبی دارد.  -72

 2 1 0 شود. در منتظر ایستادن برای نوبتش دچار مشکل می -73

 2 1 0 کند. ظرف غذا، پول ناهار، برگه های مجوز و تکالیف مدرسه اش و غیره را گم می -74

 2 1 0 لباسها، کفش، عینک، اسباب بازی، کتابها، مدادها و سایر وسایلش را پیدا کند. تواندمین -75

 2 1 0 دهد. حتی زمانی که جواب صحیح را می داند امتحانش را ضعیف می -76

 2 1 0 کند. ت را تمام نمیپروژه های طوالنی مد -77

 2 1 0 نیاز به حمایت و پشتیبانی خیلی نزدیک دارد. -78

 2 1 0 کند. قبل از انجام کارها فکر نمی -79

 2 1 0 در انتقال از یک فعالیت به فعالیت دیگر مشکل دارد.  -80

 2 1 0 بی قرار است. -81

 2 1 0 تکانشگر است. -82

 2 1 0 مرکز شود. روی یک موضوع مت تواندمیدر موقع صحبت کردن ن -83

 2 1 0 کند. در یک موضوع یا فعالیت گیر می -84

 2 1 0 گوید. چیزهای یکسان را چند مرتبه می -85

 2 1 0 در آماده شدن برای رفتن به مدرسه در صبح مشکل دارد.  -86
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Developing an Early Academic Ability Model based on 

Parenting and Attachment Styles with the mediating 

role of executive functions in preschool children 
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Abstract 
Aim: The present study aimed to develop an early academic ability model based on 

parenting and attachment styles with the mediating role of executive functions in 

preschool children. Method: The study was cross-sectional and correlational, and its 

statistical population consisted of all mothers and female and male preschool children 

in Yazd in 2019. Among them, 700 (350 girls and 350 boys) were selected using the 

multi-stage cluster sampling method. The research tools included the Early Academic 

Ability Questionnaire by Wright & Martinez (1997), the Kinship Center Attachment 

Questionnaire (KCAQ) by Halpern & Kappenberg (2006), Baumrind's parenting style 

questionnaire (1997), and Questionnaire Executive Function (BRIEF). SPSS-v23 and 

Lisrel-V8.8 were used to analyze data. Results: The research results indicated that 

there were significant relationships between executive function, parenting styles, early 

academic ability, and attachment styles (P=0.01). The structural model also indicated 

that early academic ability was fitted based on parenting and attachment styles in 

preschool children. Conclusion: According to the results, paying attention to the 

above-mentioned variables in designing appropriate treatments helps researchers and 

therapists of preschool children. 
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