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 چکيده
صبر مادر و  هایمؤلفهميان  ةرابطحاضر با هدف بررسی نقش ميانجی استرس والدگری در  پژوهش

کودکان  انمادرنفر از  195شامل  کنندگان در پژوهششرکت پرخاشگری کودک انجام گرفت.

. به گردیدای انتخاب ای چندمرحلهگيری خوشهکه به روش نمونه ،دبستانی شهر کازرون بودپيش

، استرس والدگری یو سلطان یفرمان ،یئخرما بزرگساالن صبر اسيمقسه ها از داده منظور گردآوری

پاسخ دادند. این  نگيکوان، کوان و هم رفتار سازگار کودک ةسياهپرخاشگری -ریزیو برون ،نیديآب

استفاده از با ها داده، همچنيناست.  مطالعات همبستگی قرار گرفته دستةپژوهش به لحاظ روش در 

که از بين نتایج گویای این بود . ندشدتحليل  AMOS 22افزار معادالت ساختاری در نرمالگوی 

 دارد. دبستانیپيش کودک پرخاشگریبا  داریمعنیرابطة منفی  های صبر مادر تنها استقامتمؤلفه

ای دارد، و کاهش پرخاشگری کودک از طریق نقش واسطهاسترس والدگری این رابطه در  ،همچنين

توان گفت که صبر مادر به عنوان های آماری مییافته توجه بهبا  ،بنابراینای است. قش واسطهنهمين 

 را از طریق کاهش استرس والدگریپرخاشگری کودک  بينیپيش توانایی ،یک توانمندی اخالقی

 . دارد

 : صبر، استرس والدگری، پرخاشگری، مادرواژگان کليدي
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 مقدمه
نظران و متخصصان تعليم و تربيت را به خود ها نظر صاحبفرزندان سال ارتباط والدین و موضوع

نخستين پایگاهی است که پيوند بين کودک و محيط اطراف او در آن ، جلب نموده است. خانواده

د نشوریزی میآن پی ةواسطو الگوهای جسمی، عاطفی و شخصيتی کودک به  گيرد،شکل می

آموزد. (. کودک در این محيط، نوع ارتباط را می1390شير و لگزیان، زاده، جهانجانی، توکلی)توزنده

 این پيوند وی با دیگران است.اولية ارتباطات مؤثر موجب شکوفایی هویت و کمال انسان و مبنای 

)عبادی، نماید شود و روابط را تخریب میکه ارتباطات غير مؤثر، مانع شکوفایی میاست  درحالی

های اوليه ها مبنی بر اهميت سالنتایج پژوهشدر همين راستا، . (2016، 1یوسفی آرای، آقایی وکشتی

گران و متخصصان بر تجارب اوليه و به ویژه فزاینده پژوهش ةتوجکودکی بر تحول وی، موجب 

 و پاسخ کودک به (2005، 2جکسون و گرینبرگ-آمایا )برلين، زیو،روابط کودک با مراقب خود 

  (. 2005، 3شده است )چاپلين و کول زيانگهای چالش برتيموقع

 کنندةبينیپيش کودک-والد تعامل منفی الگوی دهدمی نشان که دارد وجود بسياری شواهد

خانواده بر  تأثيراز آنجایی که (. 2008و همکاران،  4است )مسمن در کودک سازیبرونی مشکالت

باید به ز جمله مسائلی است که امروزه استرس ناشی از والد شدن نيز ا ،فرزندان امری بدیهی است

ناهمخوانی نتيجة در  6(. استرس والدگری2013، 5)منون، ناگاراجاپا، رامش و تاکآن توجه شود 

(. 2002، 7شود )اسکس، کلين، چو و کالينادراک شده بين تقاضاهای والدین و منابع فردی حاصل می

تواند منجر به بروز پيامدهای الدین میاین استرس عالوه بر کاهش سالمت روانی و بهزیستی و

و به طور کلی  ،(2003، 8بلندمدت بر سالمت کودکان )نير، اسکالر، بلک، کتينگر و هرینگتون

ميزان  که داده است نشان ها(. پژوهش2009، 9فرزندپروری نامتناسب گردد )کوپر، جاناتا و ميداوز

پرخاشگرانه،  رفتارهای ضعيف، دمهارگریخو با دارای کودکان هایخانواده در والدینی استرس

؛ 2006، 10کیاست )دانفورث، هاروی، آالزیک و مک زیاد فعالی،بيش و توجه مشکالت نافرمانی،

 در والدین والدگری استرس که گویای آن است تحقيقات ،همچنين .(2001، 11پودولسکی و نيگ

است )بيکر،  بيشتر نيز تحولی ایتأخيره کودکان دارای والدین از رفتاری مشکالت دارای کودکان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Ebadi, Keshtiaray, Aghaei & Yousefi 
2 Berlin, Ziv, Amaya-Jackson & Greenberg 
3 Chaplin & Cole 
4 Mesman 
5 Menon, Nagarajappa, Ramesh & Tak 
6 parenting stress 
7 Essex, Klein, Cho &  Kalian 
8 Nair, Schuler, Black, Kettinger & Harrington 
9 Cooper, Jonathans & Meadows 
10 Danforth, Harvey, Ulaszek & McKee 
11 Podolski & Nigg 
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 حمایت از و کنندمی کمتری احساس شایستگی والدین (. این2002، 1بالچر، کرنيک و ادلبراک

 استرس سوی دیگر، (. از2002، 2تری برخوردارند )مورگان، رابينسون و آلدریجپایين اجتماعی

 مشکالت تشدیدباعث  جهدر نتي که دارد کودک -تعامالت والد روی نامطلوبی تأثير والدگری

مشکالت رفتاری کودک، بزرگترین مانع برای برقراری روابط اجتماعی . شودمیکودک  سازیبرون

تواند باعث طرد کودک از ( و می2014، 3شود )اسميت، دراسگو، هال، مارتين و بليسمحسوب می

 اجتماع و مدرسه گردد. 

ایی را برای مقابله با فشار روانی حاصل از دین راهبرده ،(1992) 4پارگامنت مطابق با دیدگاه

فرد دارد، به طور جدی ادراک وی  عالئقکند. ميزان نقشی که دین در عقاید و مشکالت معرفی می

 هاآنزا را بهتر تحمل نموده و شود فرد وقایع آسيبدهد و باعث میاز فشارهای زندگی را تغيير می

ای ترین راهبردهای مقابلهبه عنوان یکی از مهم 6(. صبر0062، 5ارادراک کند )موری پذیرتررا کنترل

ریزی غم نيست؛ بلکه به ها در نظر گرفته شده است. صبر فقط به معنای دروندینی در برابر سختی

(. 1391معنای مهارت در به حداقل رساندن فشارهای روانی حاصل از مشکالت است )پسندیده، 

 مثال، عنوان به .است گرفته صورت صبر وردم در مختلفی ااندک امّ هایپژوهش

افسردگی  و اضطراب کاهش در شناختینروا -اخالقی -دینی ةساز این فایده و اهميت

طامه، برجعلی، ای )ایزدیمقابله راهبردهای انتخاب و کاهش پرخاشگری (،1387ثابت، )حسينی

 هایگویای آن بوده که مؤلفه هایافته ،همچنيناست.  تأیيد رسيده به (1388دالور و اسکندری، 

استقامت صبر،  ةمؤلف و ایمقابله راهبردهای منفی ةکنندبينی پيش صبر، رضایت و شکيبایی

ها نشان داده است پژوهش .(1396)خامدی، هستند  ایمقابله راهبردهای مثبت ةکنندبينیپيش

و در برابر نامالیمات دنيای  تری برقرار نمودهعميق ةرابطکه فرد صبور، بين خود و دنيای بيرون 

تواند نقش ا که مادر یکی از ارکان مهم زندگی است میجدهند. از آنبيرون، مقاومت بيشتری نشان می

آفرین داشته باشد. اگر مهمی در کاهش یا افزایش تحمل افراد خانواده در برابر رفتارهای مشکل

زندگی خود به کار ببرند، فرزندان آنان نيز با مادران بتوانند ویژگی صبر را در خود بپرورانند و در 

دهند و این ویژگی نسل به نسل انتقال خواهد یافت الگو قرار دادن مادرانشان همين مسير را ادامه می

 (. 1395)سرتيپی، سهرابی و پسندیده، 

های مختلف مورد توجه و البته همایندی صبر با طيف وسيعی از پيامدهای روانی مثبت در گروه

، خرمائی؛ 1395، خرمائی؛ مرحمتی و 1396، خرمائیقرار گرفته است )به طور مثال، کمری و یيد أت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Baker, Blacher, Crnic & Edelbrock 
2 Morgan, Robinson & Aldridge 
3 Schmidt, Drasgow, Halle, Martin & Bliss 
4 Pargament 
5 Moreira 
6 patience 
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، فرمانی و سلطانی، خرمائی؛ 1393یار و فرمانی، ، زارعی، مهدیخرمائی؛ 1395جو، آزادی و حق

بتی در ( و در نمونه مادران نيز همراه با پيامدهای روانی مث1391، خرمائیفرد و الف؛ شکوفه1393

زاده، بيدی، صادق، فرمانی، درخشان، آزادی دهخرمائینزد فرزندان گزارش شده است )به طور مثال، 

رسد هنوز بایستی مورد تامل و توجه (. اما آنچه به نظر می1395بيگلو، صيادی دهنو و قزل

پيامدهای  های این حوزه قرار گيرد، مکانيسم عمل یا مسيری است که صبر به واسطه آن برپژوهش

روانی مختلف اثر گذاشته و به ویژه از آن طریق، با احتمال مشاهده پيامدهای روانی مثبت همراه 

پذیری شناختی گری انعطافشود. آنچه تاکنون مورد تایيد قرار گرفته نقشی است که صبر با واسطهمی

( یا امکانی که 1396ی، نماید )زارع و فرمانبينی رویکردهای یادگيری دانشجویان ایفا میدر پيش

مختلف اهداف  هایمؤلفهبيتی اضطراب امتحان دانشجویان براساس صبر و به واسطه برای پيش

هایی که (. با این حال هنوز هم واسطه1394بيدی و زابلی، ، آزادی دهخرمائیپيشرفت وجود دارد )

شود، در نزد فرزندان همراه میبا پيامدهای روانی مختلف  هاآنصبر والدین به ویژه مادر از رهگذر 

 مورد توجه و مطالعه قرار نگرفته است. 

پيش از این گفته شد، استرس والدگری به نوعی ناهمخوانی ميان مقتضيات والدگری و  چنانکه

ترین نشان برای این موضوع است ( و مهم2002منابع فردی والدین اشاره دارد )اسکس و همکاران، 

 (.2019، 1شود )هو، هان، بای و گائوخود یک تجربه عاطفی قلمداد می که والدگری نيز در نوع

درواقع، ميزان استرس والدگری گواه آن است که والد براساس منابع فردی که در اختيار دارد تا چه 

دکارد، لی -عاطفی را تاب آورده یا مدیریت نموده است )دیتر ةتجربهای این حد دغدغه و آشوب

ای کارآمد ميان وضعيت روانی استرس والدگری به عنوان واسطه ،همين روست که(. از 2016، 2و بل

معرفی شده است )فردریکسون، ون  هاآنوالدین و پيامدهای تحولی یا مشکالت رفتاری فرزند 

 (. 2006، 4؛ اون، تامسون و کاسلو2019، 3سوئست، اسميت و مو

شود که به فرد امالً طبيعی شناخته میاز آن سو، صبر نيز در درجه نخست به عنوان تمایلی ک

( و بدین لحاظ 2012، 5ها آرامش خود را حفظ نماید )اشنيتکرکند در برابر درد و رنجکمک می

تواند یکی از منابع فردی قدرتمند قلمداد شود. در واقع، صبر از جمله عواملی است که به صورت  می

(. 1390دهد )شمشيری و شيروانی شيری، ر میقرا تأثير، هم شناخت و هم هيجان را تحت توأمان

گذاردن بر ميزان استرس والدگری والدین، پيامدهای روانی تأثيررود از رهگذر از این رو، انتظار می

 سازد. متأثر را نيز  هاآنفرزندان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Hu, Han, Bai & Gao 
2 . Deater-Deckard, Li & Bell 
3 . Fredrikson, Von Soest, Smith & Moe 
4 . Owen, Thampson & Kaslow 
5 . Schnitker  
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رغم وجود سوابق پيشين پيرامون ارتباط صبر و مشکالت با توجه به موارد مطرح شده، علی 

نقش استرس والدگری در بروز مشکالت رفتاری کودکان، پژوهشی که به بررسی  همچنين رفتاری و

تر به این نوع ارتباط از طریق ارتباط صبر مادر با مشکالت رفتاری کودک و فراتر از آن نگاهی عميق

صبر مادر »بررسی نقش ميانجی استرس والدگری بپردازد یافت نگردید. لذا پژوهش حاضر با فرضيه 

شکل گرفت. به « بينی نمایدتواند ميزان پرخاشگری کودک را پيشطریق استرس والدگری میاز 

حاضر در صدد بررسی مدلی است که طی آن استرس والدگری مادر به عنوان  ةمطالععبارت بهتر، 

گردد. مدل ای ساختاری بين صبر مادر و ميزان پرخاشگری کودک معرفی میمتغير ميانجی در رابطه

 نشان داده شده است. 1پژوهش در نمودار  مفهومی

 

 

 

 

 

 
 : مدل مفهومی پژوهش1نمودار        

 

 روش پژوهش
 (SEMسازی معادالت ساختاری )پژوهش حاضر از نوع همبستگی و در قالب تحليل مسير در مدل

ای و زاد، استرس والدگری متغير واسطهانجام شده که در این مدل، صبر مادر به عنوان متغير برون

 زاد بوده است. پرخاشگری کودک متغير درون

 کنندگان پژوهششرکت
 ةشيودبستانی شهر کازرون بودند. از این جامعه به مادران کودکان پيش ةکليآماری پژوهش  ةجامع

مادر انتخاب گردید. به این صورت که در ابتدا  200ای شامل ای، نمونهای مرحلهگيری خوشهنمونه

تانی به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس از هر مرکز، دو کالس تصادفاً برگزیده دبسمرکز پيش 5

دادند. کنندگان در پژوهش را تشکيل میها، مشارکتشد و کليه مادران کودکان حاضر در آن کالس

 193نهایی پژوهش شامل  ةنمونخورده، های مخدوش و خطنامهپرسشهرچند پس از کنار گذاردن 

درصد دارای فرزند  7/46دبستانی دختر و دارای فرزند پيش هاآندرصد  3/53که  مادر بوده است

مادر ابعاد صبر  

متعالی شدن 

شکيبایی 

رضایت 

استقامت 

درنگ 

 پرخاشگري کودک استرس والدگري مادر
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درصد اعالم نمودند که  6/43دار معرفی کرده و درصد خود را خانه 4/56دبستانی پسر بودند؛ پيش

در بيرون از منزل نيز اشتغال دارند. ميانگين و انحراف معيار سنی مادران حاضر در این نمونه پژوهشی 

 AMOSو  SPSS 22افزارهای مورد استفاده در این پژوهش، نرمبود.  23/8و  34/27ه ترتيب ب

 بود. 22

 ابزار پژوهش

ب( تهيه گردید و 1393، فرمانی و سلطانی )خرمائیاین مقياس توسط  ساالن:( مقياس صبر بزرگ1

( تا کامالً موافقم 1ل ای از کامالً مخالفم )معادگویه است که بر روی یک ليکرت پنج درجه 25دارای 

طراحان این مقياس، جهت بررسی روایی آن از تحليل عاملی به گذاری شده است. ( نمره5)معادل 

 ةگفتپيش  ةمؤلف 5اند که بر وجود با چرخش واریماکس استفاده کرده توأمهای اصلی روش مؤلفه

است. سازندگان ابزار به  صبر یعنی متعالی شدن، شکيبایی، رضایت، استقامت و درنگ داللت داشته

را برای کل  86/0منظور سنجش پایایی آن نيز روش آلفای کرونباخ را به کار برده و ضریب آلفای 

اند. در پژوهش حاضر نيز را برای پنج خرده مقياس آن گزارش نموده 84/0تا  61/0مقياس و دامنه 

 ه است. محاسبه شد 83/0ضریب آلفای کرونباخ برای کل این مقياس معادل 

ساخته  1995در سال  2آبيدین توسط نامهپرسش: این 1استرس والدينی نامهپرسش( فرم کوتاه 2

شود که گيری میای اندازهدرجه 5های آن بر روی یک ليکرت گویه است. گویه 36که دارای  شد

اما  ،شوندگذاری میمره( ن5( تا کامالً موافقم )معادل 1ها از کامالً مخالفم )معادل در مورد اکثر گویه

( در یک 1995آبيدین )های متفاوت هستند. مقياس دارای برچسب 33و  32، 22های در مورد گویه

به  93/0گروه از مادران آمریکایی ضریب قابليت اعتماد همسانی درونی ابزار را برای کل مقياس 

( تهيه شد و 1389فرهادی ) فارسی این ابزار توسط فدایی، دهقان، طهماسبيان و ةنسخدست آورد. 

، روایی همگرا )همبستگی نمره تأیيدیهای تحليل عامل جهت بررسی روایی و پایایی آن از روش

روز استفاده  18(، محاسبه آلفای کرونباخ و بازآزمایی با فاصله زمانی 3آزمون با مقياس سالمت خلقی

( معادل 1389ی و همکاران )شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون در پژوهش فدای

نيز مؤید وجود سه خرده مقياس اصلی یعنی آشفتگی  تأیيدیمحاسبه و نتيجه تحليل عامل  90/0

آفرین بود. قابل ذکر است که در های کودک مشکلکودک و ویژگی-والدینی، تعامالت ناکارآمد والد

د نمونه استفاده شده و ضریب پژوهش حاضر از نمره کل آزمون به عنوان نمره استرس والدینی افرا

 محاسبه گردیده است.  87/0آلفای کرونباخ نيز برای کل این مقياس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 parenting stress index (PSI) 
2 Abidin 
3 Depression Anxiety Stress Scales (DASS) 
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( تهيه گردید و 1995) 2این ابزار توسط کوان، کوان و همينگ :1سياهه رفتار سازگار کودک( 3

)معادل اصال در مورد کودک من  1بر روی طيف ليکرتی از  هاآنگویه است که همگی  54دارای 

شوند. در پژوهش حاضر گذاری می)کامالً در مورد کودک من صحيح است( نمره 4حيح نيست( تا ص

 نامهپرسش 3پرخاشگری -ریزیجهت سنجش ميزان پرخاشگری کودک، از خرده مقياس برون

( تهيه شد و جهت بررسی روایی و 1391زاده )فارسی این ابزار توسط صادق ةنسخاستفاده شد. 

های اصلی با چرخش واریماکس، محاسبه آلفای کرونباخ حليل عاملی به روش مؤلفهپایایی آن از ت

مقياس و بازآزمایی با فاصله زمانی دو هفته استفاده گردید. نتيجه تحليل عاملی نيز وجود چهار خرده

، 4قراریبی-ریزیپرخاشگری، برون-ریزیرا تأیيد نمود که مطابق با نسخه اصلی آزمون، برون

نامگذاری شد. در پژوهش  6ی اجتماعیانزوا -ریزیو درون 5افسردگی و اضطراب -زیریدرون

پرخاشگری  -ریزیو برای خرده مقياس برون 95/0مذکور ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون 

(. به عالوه، در پژوهش حاضر نيز ضریب آلفای 1391زاده، محاسبه شده است )صادق 93/0معادل 

 بود.  90/0پرخاشگری محاسبه گردید که مقدار آن معادل  ریزیمقياس برونکرونباخ برای خرده

 هايافته
الگویابی معادالت ، از روش آماری تحليل مسير با نامهپرسشهای حاصل از این سه جهت تحليل داده

 های توصيفی مربوط به متغيرهای پژوهش )شامل ميانگين، انحراف معيارساختاری استفاده شد. یافته

 گزارش شده است.  1و کمترین و بيشترین داده( در جدول شماره 
 هاي توصيفی مربوط به متغيرهاي پژوهش: آماره1جدول 

 

 

 

 
 

در جدول  چنانکهنيز ماتریس همبستگی این متغيرها را به نمایش گذارده است.  2جدول شماره 

شدن، شکيبایی، رضایت، استقامت و  های صبر شامل متعالیگردد تمامی مؤلفهمذکور مشاهده می

استقامت با استرس  ةرابطدار دارد. هرچند در این ميان، منفی و معنی ةرابطدرنگ با استرس والدگری 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 child adaptive behavior inventory (CABI) 
2 Cowan, Cowan & Heming  
3 externalizing- aggressive 
4 externalizing- hyperactivity 
5 internalizing- anxious and depressive 
6 internalizing- social isolation 

 متغير ميانگين انحراف استاندارد کمترین مقدار بيشترین مقدار

58/41  18 12/4  24/33  متعالی شدن 

77/31  11 54/3  97/21  شکيبایی 

34/21  7 74/2  00/14  رضایت 

17/15  6 90/1  26/11  استقامت 

18/18  3 22/2  06/12  درنگ 

143 47 90/16  79/92  استرس والدگری 

64 15 99/9  07/40  پرخاشگری کودک 
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شکيبایی، رضایت، استقامت و درنگ  ةرابط( قابل توجه است. به عالوه، P ،43/0=r<01/0والدگری )

های صبر تنها متعالی شدن با پرخاشگری ن مؤلفهدار بوده و از بيبا پرخاشگری کودک منفی و معنی

استرس والدگری با  ةرابطدار نداشته است. مطابق جدول مذکور همچنين معنی ةرابطکودک 

 (. P ،58/0=r<01/0دار گزارش شده است )پرخاشگری کودک قابل توجه بوده و مثبت و معنی

های ای و دادهبا استفاده از نمودار جعبهمتغيری های پرت تکپيش از استفاده از تحليل مسير، داده

ها کنار گذاشته شدند. بررسی و از مجموعه داده 1پرت چندمتغيری با استفاده از آماره ماهاالنوبيس

قرار دارند؛ لذا  -1+ و 1 ةبازکجی و کشيدگی توزیع نمرات متغيرها نشان داد همگی مقادیر در 

ها با استفاده از آزمون ل تفاوت معنادار ندارد. نرمال بودن دادهکدام از متغيرها با توزیع نرماتوزیع هيچ

بررسی شد. نتایج نشان داد توزیع نمرات همگی متغيرهای مدل، نرمال است  2کلموگروف اسميرنوف

(05/0 p> جهت بررسی خطی بودن .)های نمودار پراکندگی متغيرهای پژوهش، ماتریس ةرابط

 ةرابطخطی بودن  ةدهندنشانها بررسی شد که نتایج گی باقيماندهنمودار پراکند همچنينمتغيرها و 

بينی شده و خطاهای های متغير وابسته پيشبين نمره ةرابط، خطی بودن همچنينمتغيرهای پژوهش و 

خطی چندگانه نيز عامل تورم واریانس و ضریب تحمل محاسبه شد. بين بود. در رابطه با همپيش

، همچنينبود.  10تر از مقدار قرار داشت که پایين 55/2تا  30/1س بين مقادیر عامل تورم واریان

خطی هم ةپدیدباالتر بودند؛ به این ترتيب،  1/0بود که از مقدار  77/0تا  39/0ضرایب تحمل نيز بين 

  بودن چندگانه نيز در متغيرهای پژوهش رخ نداده بود.
 : ماتريس همبستگی متغيرهاي پژوهش2جدول 

 متغير (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 متعالی شدن (1 1      

 شکيبایی (2 35/0** 1     

 رضایت (3 31/0** 50/0** 1    

 استقامت (4 35/0** 29/0** 36/0** 1   

 درنگ (5 27/0** 31/0** 31/0** 20/0** 1  

 استرس والدگری (6 -18/0** -22/0** -29/0** -43/0** -17/0* 1 

 پرخاشگری فرزند (7 -05/0 -18/0** -24/0** -27/0** -23/0** 58/0** 1

                                                                                               05/0*P<      01/0و**P< 
پرخاشگری کودک و نيز بررسی نقش  ةنمر بينیپيش در صبر هایمؤلفه سهم تعيين منظور به

الدگری مدلی، با استفاده از روش تحليل مسير در معادالت ساختاری، کل استرس و ةنمرگری واسطه

زاد، استرس والدگری نقش متغير های صبر نقش متغير برونمورد آزمون قرار گرفت که در آن مؤلفه

زاد را بر عهده گرفته بودند. مدل نهایی پژوهش در واسطه و پرخاشگری کودک نقش متغير درون

 است.  پذیرمشاهده 2نمودار شماره 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Mahalanobis 
2 Kolmogorov-Smirnov test 
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 : مدل نهايی پژوهش2نمودار 

 
های مختلف برازش محاسبه گردیده است که همگی از برازش مناسب برای این مدل، شاخص

 گزارش گردیده است.  3ها در جدول شماره کنند. مقادیر این شاخصمدل حکایت می

 
 هاي برازش مدل: شاخص3جدول 

 NFI CFI GFI AGFI PCLOSE RMSEA CMIN/DF شاخص

 43/1 04/0 52/0 94/0 99/0 99/0 96/0 مقدار

 
خالصه گردیده  4ميزان اثرهای مستقيم، غيرمستقيم و کل بدست آمده در مدل نيز در جدول شماره 

 است. 

   

 اثر مستقيم مسير 
سطح 

 داریمعنی

اثر 

 غيرمستقيم

سطح 

 داریمعنی
 اثر کل

سطح 

 اریدمعنی

 درنگ
پرخاشگری 

 کودک
13/0- 01/0 ------ ------ 13/0- 01/0 

 001/0 -24/0 001/0 -24/0 ------ -----  استقامت

 استقامت
استرس 

 والدگری
43/0- 001/0 ------ ------  001/0 

استرس 

 والدگری

پرخاشگری 

 کودک
56/0 001/0 ------ ------ 56/0 001/0 

 پرخاشگری کودک

 متعالی شدن

 شکيبایی

 رضایت

 استقامت

 درنگ

 استرس والدگری

R2 = 0/35 

β = 56/0  

β =  -0/43 

R2 = 0/18 

β = 13/0-  

 مستقيم، غيرمستقيم و کل بدست آمده در مدل نهايی پژوهش : اثرات4جدول 
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های صبر، تنها مؤلفه درنگ مادر شود از بين مؤلفهنيز مشاهده می 4طور که در جدول شماره همان

ی پرخاشگری کودک پرداخته است. اما دار نمرهبينی منفی و معنیاست که به طور مستقيم به پيش

بين منفی و بينی استرس والدگری مادر تنها مؤلفه استقامت مادر است که به عنوان پيشدر پيش

بينی دار به پيشو استرس والدگری نيز به نوبه خود به صورت مثبت و معنی دار ظاهر شده استمعنی

های صبر، تنها نقش ، استرس والدگری از بين مؤلفهجهيدرنتپرخاشگری کودک پرداخته است. 

گری کامل خود را برای مؤلفه استقامت ایفا نموده است. این بدان معناست که استقامت مادر واسطه

 س والدگری در وی شده و در پی آن، پرخاشگری فرزند نيز کاهش یافته است. منجر به کاهش استر

 گيريبحث و نتيجه
های صبر گری استرس والدگری در رابطه ميان مؤلفهپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه

های تجربی پيش از این نيز گفته شد پژوهش چنانکهمادر و پرخاشگری کودک انجام گرفته است. 

ایران و  شناختیروانر زمينه متغيرهای پژوهش به دليل تازگی ظهور متغير صبر در ادبيات اندکی د

های نزدیک به متغيرهای پژوهش ها به پژوهشسایر کشورها وجود دارد. از این رو، جهت تبيين یافته

درنگ  های صبر مادر، تنها استقامت وکه از بين مؤلفههای پژوهشی نشان داد شود. یافتهاشاره می

منفی پرخاشگری کودک بوده است که در این ميان، درنگ به صورت مستقيم و  ةکنندبينی پيش

 بينی نموده است. پرخاشگری کودک را پيش ةنمراستقامت مادر با واسطه استرس والدگری کاهش 

ران های ایزدی طامه و همکاپژوهش حاضر را با پژوهش ةیافتتوان استقامت، می ةمولفدر رابطه با 

راستا دانست. جهت توجيه این موضوع، شاید بتوان به ( هم1393و همکاران ) خرمائی( و 1388)

ویژگی مؤلفه استقامت توجه کرد. استقامت، در واقع، جزیی از صبر است که به ایستادگی فرد در 

اران و همک خرمائیگونه که گردد. همانطی زمان و رها نساختن موضوع یا موقعيت توسط وی بازمی

توان داری دارد؛ لذا میاستقامت افراد با اميد به آینده در آنان همبستگی معنی ةنمر( نشان دادند 1393)

تمام مشکالت والدگری  برخالفعنوان داشت که توانمندی استقامت مادر، وی را اميدوار ساخته تا 

ار کودک ميدان تربيت به احتمال زیاد در عرصه بروز مشکالت بماند و نسبت به رفتارهای ناسازگ

صبر  ةنامپرسشمقياس استقامت در های خردهوی را خالی نگذارد. شاهد عينی موارد مذکور در گویه

موانع و مشکالت نتوانسته مرا از اهدافم دور »هایی از قبيل بزرگساالن نيز گنجانيده شده است؛ گویه

از سوی دیگر، مطابق پژوهش ایزدی «. ارمحين انجام کار و فعاليت مداومت و پایداری د»و یا « سازد

ای مؤثر نيز همبستگی ( استقامت فرد در ميدان عمل با یافتن راهبردهای مقابله1388طامه و همکاران )

دارد. لذا ممکن است ایستادگی مادر یا همان مؤلفه استقامت، با حفظ زمان و آشکار گردیدن راهبرد 
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قرار داده و در نهایت با کاهش پرخاشگری فرزند او نيز  تأثيرمؤثر، استرس والدگری او را تحت 

 همراه شده باشد. 

های پژوهش حاضر نشان داد عالوه بر اثر غيرمستقيمی که به واسطه استرس گفته شد یافته چنانکه    

والدگری از استقامت به پرخاشگری کودک وجود دارد، مؤلفه درنگ نيز به صورت مستقيم، منفی و 

( 2016) 1خرمائیاین یافته با پژوهش فرمانی و نماید. بينی میاشگری کودک را پيشدار پرخمعنی

( در رابطه با صبر و تداعی 2008) 2پرایس و پرایسرسد با آنچه کری، مطابقت داشته و به نظر می

 باشد. به عالوه تأیيد کلیدهند نيز همسو دوستانه و مشارکت در گروه گزارش میآن با رفتارهای نوع

( 1391) خرمائیفرد و توان با پژوهش شکوفهرا میپژوهش حاضر بر رابطه ميان صبر و پرخاشگری 

بين های دیگری از صبر دانشجویان به عنوان پيشنيز همسو دانست؛ هرچند در پژوهش مذکور، مؤلفه

ف درنگ اشاره توان به تعریخودنمایی کرده بود. در تبيين این یافته نيز می هاآندار پرخاشگری معنی

وعی توانمندی در به تأخير انداختن پاسخ است. انسان درنگيده با شناخت احساسات آنی نمود که ن

کند و اثر فردی را تحمل میبرخاسته از روابط بين 3ایها و یا ناراحتیبار خود، سختی ناکامیو زیان

ها توسط خير انداختن پاسختواند از نوعی الگوسازی در به تأمستقيم آن بر پرخاشگری کودک می

حل کودک خبر دهد. چراکه فرد صبور با توانمندی درنگ خویش قادر خواهد بود در زمان مکث راه

فرزند چنين مادری، توانمندی وی در به تأخير  در نتيجهای برای مقابله با خشم خودش بيابد. سازنده

های پرچالش، از اصل رخاشگرانه به موقعيتهای پها را الگو قرار داده و در بروز پاسخانداختن پاسخ

 . نيست، مشاهده یافته حاضر نيز دور از انتظار بنابرایننماید. تأخير و ایجاد مکث استفاده می

و  خرمائیها نيز تعریف شده است )داری در مقابل تکانهاز سوی دیگر، درنگ به عنوان خویشتن

های کودک و ميل به تالفی و گوشی(. مادر برخوردار از این ویژگی در مقابل بازی1393فرمانی، 

تعامل مادر،  ةنحونماید که این جویانه پرهيز میورزد و از نمایش رفتارهای انتقامتنبيه، مقاومت می

پيش از این  چنانکهسازد. البته به مثلی همچون پرخاشگری دور می های مقابلهکودک را از واکنش

بينی پرخاشگری صبر مادر تنها درنگ و استقامت به پيشهای لفهمؤنيز بدان اشاره گردید از بين 

اند؛ اولی بدون واسطه و به طور مستقيم و دومی از رهگذر استرس والدگری. عدم فرزند وی پرداخته

متغيرهای حاضر در این پژوهش  توان به ماهيتبينی را میصبر در این پيش هایمؤلفهمشارکت سایر 

حاکی از بيزاری یا ناسازگاری  شناختیروانمربوط دانست. استرس والدگری به طور کلی، واکنش 

(. حال آنکه متعالی 1998دکارد، -گذارد )دیتروالدین را در برابر مقتضيات والدگری به نمایش می

پيش  ی که پس از تحمل شرایط سختیانتزاعی یا اميدواری مادر را به روزهای ةایدشدن در واقع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Farmani & Khormaee 
2 Curry, Price & Price  
3 Aversion  
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ها و پذیرش در برابر دهد؛ شکيبایی و رضایت نيز به ترتيب توان تحمل این سختیآید، نشان میمی

تواند بر تعامل والد و صبر گرچه می مؤلفهتر، این سه گذارند. به کالم روشنرا به نمایش می هاآن

الدگری یا همان واکنش مادر به مقتضيات والدگری بر واقع شوند، اما با تغيير استرس و مؤثرکودک 

گذارند. در واقع، تر وابسته است، اثر نمیهای آنی و فوریالعملپرخاشگری فرزند او که به عکس

توانند مادر را در شرایط سخت ی از صبر مادر است که میهایمؤلفه ةبرعهداین موضوع بيشتر 

 های او خلق نمایند )درنگ(. ان مکثی را برای واکنشوالدگری نگاه دارند )استقامت( یا زم

های در نهایت بایستی اذعان داشت که استرس والدگری به احتمال زیاد تنها یکی از مکانيسم

نماید. از این رو، گرچه متنوعی است که بين صبر مادر و پيامدهای رفتاری فرزندان ایفای نقش می

ا وزش و تمرین صبر الاقل در بين مادران تأکيد نمود؛ امّ توان بر آمبا تکيه بر پژوهش حاضر می

صبر در نزد پدرها و سایر متغيرهایی که در رابطه بين  تأثيرهای آتی به چگونگی بایستی در پژوهش

نمایند توجه ای از متغيرهای هيجانی فرزندان نقش ميانجی را ایفا میصبر والدین و طيف گسترده

 داشت.
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 منابع
 . فارسیالف

آموزش  تأثير(. مقایسه 1388طامه، احمد، برجعلی، احمد، دالور، علی و اسکندری، حسين. )ایزدی

ای دانشجویان دانشگاه علوم صبر و حل مسأله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابله

 .182-207،  3، 11، فصلنامه دانش انتظامیانتظامی. 

 قم: انتشارات دارالحدیث. از زندگی.رضایت (. 1384پسندیده، عباس. )

های (. اثربخشی شيوه1390شير و لگزیان، زهرا. )زاده، جهانجانی، حسين، توکلیتوزنده

فرزندپروری بر خودکارآمدی و سالمت روان دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پيام نور و آزاد 

 .56-64، 2، 17، نشریه افق دانشنيشابور. 

مطالعات (. اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسردگی و شادکامی. 1391) ثابت، فریده.حسينی
 .79-94، 2، 1، شناسیرواناسالم و 

بينی اضطراب امتحان براساس (. پيش1394بيدی، فاطمه و زابلی، مصطفی. )، فرهاد؛ آزادی دهخرمائی

، شماره پژوهیشآموزاهداف پيشرفت در دانشجویان.  هایمؤلفهگری صبر با واسطه هایمؤلفه

 . 70-49دوم، 

(. مدل ساختاری رابطه فضيلت اخالقی 1395جو، شيوا. )بيدی، فاطمه و حق، فرهاد؛ آزادی دهخرمائی

. دوره شناختیروانفصلنامه پژوهش در سالمت صبر با مشکالت تنظيم هيجانی در دانشجویان . 

 .21-31دهم، شماره اول، 

های (. نقش صبر و مؤلفه1393یار، منصوره و فرمانی. اعظم. )ی، فرهاد؛ زارعی، فرشته؛ مهدخرمائی

، یپزشک خیتار و اخالق یرانیا ةمجلبينی اميد دانشجویان. اخالقی در پيش فضائلآن به عنوان 

 . 68-58، 3هفتم، شماره  ةدور
زاده، مرضيه؛ صيادی بيدی، فاطمه؛ صادق، فرهاد؛ فرمانی، اعظم؛ درخشان، معراج؛ آزادی دهخرمائی

کان بينی صبر کود(. بررسی نقش صبر مادران در پيش1395بيگلو، فتانه. )دهنو، محبوبه و قزل

 شهریور. 30و  29 راز،يش دانشگاه مادر، گاهیجا و نقش یمل شیهما نياولدبستانی. 

الف(. نقش صبر به عنوان یک فضيلت 1393، فرهاد؛ فرمانی، اعظم و سلطانی، اسماعيل. )خرمائی

، سال هفتم، شماره فصلنامه اخالق پزشکیبينی نااميدی دانشجویان. اخالقی و شخصيت در پيش

 . 199-167م، بيست و هشت

های ساخت و بررسی ویژگی ب(.1393) .اسماعيل ،اعظم و سلطانی ،فرمانی ،فرهاد ،خرمائی

 .83-99، 17، 5، گيری تربيتیفصلنامه اندازه . سنجی مقياس صبرروان

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1056149/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b5%d8%a8%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%a4%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1056149/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b5%d8%a8%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%a4%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1056149/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b5%d8%a8%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%a4%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86
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بينی رویکردهای یادگيری با صبر در پيش هایمؤلفه(. نقش 1396) حسين و فرمانی، اعظم. ،زارع

 ،45 ةشمار، سال سيزدهم، تربيتی شناسیروانفصلنامه پذیری شناختی. افگری انعطواسطه

1-20 . 

(. کارآمدی آموزش صبر بر اساس مؤلفه 1395سرتيپی، زهرا، سهرابی، فرامرز و پسندیده، عباس. )

 شناسیرواننامه پژوهشدار. زنان خانه شناختیروانباشی صبر در الگوی اسالمی شادکامی بر به
 .45-69، 4، 2. اسالمی

های آن در بين مؤلفه(. صبر و بررسی نقش پيش1391، فرهاد. )خرمائیفرد، شایسته و شکوفه

 . 99-112، 2، 5، و دین شناسیروان ةمجلپرخاشگری دانشجویان. 

های فلسفی و تربيتی (. مفهوم صبر در قرآن و داللت1390شمشيری، بابک و شيروانی شيری، علی. )

 . 79-98، 13، دوره ششم، شماره سالمیمجله تربيت اآن. 

متغيرهای خانوادگی بر سازگاری کودک با محيط آموزشی: مدلی  تأثير(. 1391زاده، مرضيه. )صادق
 شناسیرواندکتری در رشته  ةرسالگری مشارکت والدین و ادراک کودک از خود. با واسطه

 تربيتی دانشگاه شيراز.

(. بررسی ساختار عاملی، 1389ان، کارینه و فرهادی، فاطمه. )فدایی، زهرا، دهقانی، محسن، طهماسي

 7-12( مادران کودکان عادی PSI-SFاعتبار و روایی فرم کوتاه شاخص استرس فرزندپروری )

 .81-91، 2، 8، مجله تحقيقات علوم رفتاریسال. 

سختی ای صبر در ارتباط بين سر(. بررسی نقش واسطه1396، فرهاد. )خرمائیکمری، سامان و 

های کاربردی در در پژوهشآموزان دبيرستانی. و اميد به تحصيل در دانش شناختیروان
 . 78-60(، 5)شماره پياپی 3، شماره تربيتی شناسیروان

گرا. (.  بررسی اثر دینداری، صبر و اميد بر بهزیستی فضيلت1395، فرهاد. )خرمائیمرحمتی، زهرا و 

  .66-34پنجم،  ةشمارال دوم، ، ساسالمی شناسیرواننامه پژوهش
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Mother Patience and Child Aggression:  

The Mediating Role of Parenting Stress 

 
Marziyeh Sadeghzadeh1   Leila Shameli2   Farhad Khormaee3 

 

Introduction  

Patience has been strongly recommended in religious texts as a moral virtue and as a 

coping strategy. Patience, of course, has been psychologically described as a completely 

natural tendency to help one stay calm in the face of suffering and thus can be one of the 

most powerful personal resources (Schnitker, 2012). Past research has correlated patience 

with a wide range of positive psychological outcomes in different groups and has even 

reported a correlation between mothers' patience and their children’s positive 

psychological outcomes (e.g., Zare & Farmani, 2017; Khormaee et al, 2016; Khormaee 

et al, 2014). However, it remains unclear how psychological mechanisms or mediators 

can link patience to different psychological outcomes. In particular, the mediating 

variables in the relationship between parental patience - especially mother’s - and the 

different psychological consequences of children have not been studied yet. Of course, 

parenting stress, which refers to some kind of discrepancy between parenting needs and 

individual parenting resources (Essex et al, 2002), has always been introduced as a 

significant mediator between the parents’ mental statuses and the developmental 

consequences or behavioral problems of their child (Fredrikson et al, 2019). In fact, the 

amount of parenting stress demonstrates the extent to which the parent has tolerated or 

managed the parenting experience based on his or her own resources (Deater-Deckard, 

Li & Bell, 2016). However, despite repeated research showing the impact of parenting 

stress on children's behavioral problems, as well as studies showing the correlation 

between patience and various psychological outcomes, there has been no research to 

investigate the relationship between maternal patience and child behavioral problems, 

most specifically, through an examination of the mediating role of parenting stress. 

Therefore, the purpose of the present study was to investigate a model in which maternal 

parenting stress is introduced as a mediating variable in the structural relationship 

between maternal patience and child aggression. 

 

 Hypothesis 

The patience of the mother through parenting stress can predict the child's aggression. 

 

 Methods  

The present research is descriptive (non-experimental) and the research design is a 

correlation model. The statistical population consisted of all the mothers of preschool 

children in the city of Kazerun. A sample of 200 mothers was selected from the cluster 

sampling method. To this end, five preschools were randomly selected and then from 

each center, two classes were randomly selected and all the mothers of the children in 

those classes were evaluated. However, after deleting questionnaires that were flawed, a 

final sample of 193 mothers was formed. The software used in this study was SPSS 22 
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and AMOS 22. The research tools consisted of Adult Patience Scale (APS), a short form 

of Parenting Stress Index (PSI) and Child Adaptive Behavior Inventory (CABI). 

 

Results  

To determine the share of components of patience in predicting the child's aggression 

score and the mediating role of parenting stress, the statistical method of path analysis 

with structural equation modeling was used. The result showed that mother’s reflection 

is the only variable that directly leads to a negative and significant prediction of the child's 

aggression. However, maternal perseverance appeared as the only component to 

significantly predict maternal stress, and its impact was found to be negative. Parenting 

stress, in turn, positively and significantly impacted the prediction of child aggression. 

 

Discussion and Conclusion 

Research findings showed that of the various components related to maternal 

patience, the mother’s delayed gratification and perseverance were the only predictors of 

the child's aggression score; while both variables had a negative impact on the dependent 

variable, the effect of the former was direct but the latter indirectly affected child 

aggression score through the mediation of parental stress. This finding is consistent with 

those of other studies, including Izadi Taame et al. (2009) and Khormaee et al. (2014). 

In order to justify this, one may consider the component of perseverance. Perseverance 

is a part of patience that returns to the person standing over time and not leaving the 

subject or position behind him. With Khormaee et al. (2014) showing a strong correlation 

between perseverance and hope for the future, it can be argued that the mother's 

perseverance made her hopeful to continue upbringing her child in spite of all parental 

problems and the child’s  improper behavior. The study findings further indicated that 

the component delayed gratification directly predicts the child's aggression, negatively 

and significantly. In explaining this finding, one can also refer to the definition of the 

variable, which, refers to a kind of ability to delay the response. People with the ability 

to delay gratification, by recognizing their immediate and harmful emotions, endure the 

failures or discomforts arising from interpersonal relationships; In other words, such 

people by delaying their immediate responses at the time of aggression, try to find a more 

constructive solution to the problem. Accordingly, the direct impact of this feature of 

mothers on their children’s aggression can be justified in terms of the children modeling 

this behavior of their mothers in delaying their immediate responses to challenging 

situations. 
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