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  چکیده
این پژوهش به آزمون مدلی در رابطه با رشد وجدان در اوان  :مقدمه

محیط تربیتی و چگونگی ارتباط دو مبناي رشدي . پردازد کودکی می
همواره مورد رشد وجدان اخالقی او هاي سرشتی کودك در  ویژگی

در این مقاله براي بررسی ارتباط میان . مطالعه پژوهشگران بوده است
نقش متغیر کنترل عوامل درونی و محیطی در رشد اخالقی کودك، 

رفتار سازگار با قانون و کودك و ـ  در رابطه تعامل مادر مند تالش
بدین : روش .شود می همدلی که دو جنبه از وجدان هستند، بررسی

دبستانی، به طور تصادفی انتخاب شدند و کودك پیش 515منظور 
با . هاي مربوط به هر سه متغیر را پاسخ دادند پرسشنامه هانآمادران 

استفاده از روش تحلیل مسیر براي دو متغیر وابسته همدلی و رفتار 
 کودك شامل نزدیکیـ  تعامل مادرهاي  سازگار با قانون و زیرمقیاس

مند، کنترل تالش هاي وابستگی و تعارض و زیرمقیاس، )تعامل مثبت(
ها و حساسیت  شامل بازداري درونی، تمرکز توجه، خوشایندي محرك

مسیر  24 کودك بر ابعاد وجدان درـ  ، اثرگذاري تعامل مادرادراکی
هاي برازش در همه مسیرهاي پیشنهادي مدل، به  شاخص. بررسی شد

نتایج آزمون  در مجموع، :هایافته. جز یک مورد، معنادار و مناسب بود
 کنترل  کودك با واسطهـ  دهد که تعامل مثبت مادر مدل، نشان می

یر ثأتدبستان در سن پیش رفتار سازگار با قانون مند بر همدلی وتالش
مند کنترل تالشاي  طهچنین نتایج پژوهش، فقدان نقش واسهم .دارد

رفتار سازگار با کودك بر ـ  وابستگی مادرلفه ؤم  را در رابطهکودك 
این پژوهش، نقش و اهمیت  :گیرينتیجه .دهد ان مینشکودك  قانون

براي  دبستان،مند را در سن پیشکنترل تالش عاملیت، به ویژه
هاي اخالقی  سازي ارزش با مادر در درونی مثبت بخش بودن تعامل نتیجه

 .نشان داد
ـ  تعامل مادر با قانون،رفتار سازگار همدلی، وجدان،  :واژگان کلیدي  

  .دبستان مند، پیش کنترل تالش عاملیت،کودك، 

  

Abstract 
  

Introduction: This study is a test of a model related to 
conscience development in early childhood. Researchers have 
studied that tow developmental bases, child's temperament and 
educational environment, how have relation together. This paper 
studies the model that links the early mother-child relationships, 
children’s temperament trait of effortful control, and their 
empathy and rule-compatible conduct, two aspects of child 
conscience. Method: In play study, we used N=515 preschool 
students. In a developmental chain, effortful control was posited 
as a mediator of the links between mother-child relationship and 
children’s conscience. Effortful control is consisted of attention 
focusing, inhibitory control, low-intensity pleasure and 
perceptual sensitivity.  Mother–child relationship is consisted of 
conflicts, closeness and dependence. We used path analyses 
method and 24 paths analyzed in this model. Based on the fitting 
coefficients, exceptone path, the model considered suitable. 
Result: Structural modeling analyses, with effortful control as a 
mediator, supported relationship across mother-child interaction 
and empathy and rule-compatible conduct of pre-school's 
children. Effortful control has not mediation role in effect of 
dependence of mother-child on rule-compatible conduct. 
Conclusion: Findings of this study shows the importance of 
agency and effortful control of pre-school's children for 
effective interaction with mother in the irmoral internalization. 
 

Keywords: Conscience, Empathy, Rule-compatible conduct, 
Mother-childinteraction, Agency, Effortful Control, Pre-school. 
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  مقدمه
یک با نگاه  سنتی و معاصر هررویکردهاي 

متفاوتی به کودك، ابعاد خاصی از رشد 
ند اخالقی را بررسی کرده وجدان . ا
پذیري،  پردازي اخیر در بحث جامعه نظریه

نسانی لدین و کودکان  به عاملیت ا میان وا
،  .اي دارد توجه ویژه نا این مب بر 

هاي اخیر  در پژوهش کودك سازي درونی
نسبت به گذشته  متفاوتیبه صورت 

افرادي کودکانتلقی از  شود و تعریف می  ،
به طور فعال تجربیات  عامل است که

تفکر  .سازند شان را می پذیري جامعه
پایه اخالقی  معاصر درباره رشد وجدان بر 

  . دو نوع نظریه است
هاي رشد اخالقی  نخست، نظریهنوع 

افرادي  سنتی است که کودکان را به عنوان
بر کنترل یرونی خودمحور و متکی   هاي ب

اتکا( از  . نگرد می) بر کنترل درونی ءبیش 
نداز روان در چشم گري، اخالق  تحلیل ا

لدین  ارزش 1سازي کودك از درونی هاي وا
بستگی  به وا افته است و مربوط  سوق ی

لدین هیجانی ناشی از  همانندسازي با وا
و  3به نقل از کیلن ؛1935، 2فروید( است

ا ان  ،هاي یادگیري نظریه). 2014، 4اسمت
هاي  کودك را پاسخ دهنده به محرك

                                                             
1. Internalization 
2. Freud 
3. Killen 
4. Smetana 

رتیب، به تدریج بدین ت. نگرند والدین می
هاي خودتنظیمی در کودك رشد  قابلیت

ایجاد  یابد می  و اخالقی شدن او از بیرون 
 ؛1971، 6؛ اسکینر1991، 5بندورا( شودمی

سومین بخش از رویکرد سنتی، ). همان
اژه نظریه و ) 1932( 7هاي رشد شناختی پی

است که بخاطر ) 1962( 8کلبرگ
یه، کودکان را در  خودمحوري شناختی اول
یشتر دنباله رو و در فهم  استدالل اخالقی ب

نجام آنقو ا نین و  یشتر مطیع میا ند ها ب . دان
نگیزه ار اجتماعی،   لذا ا براي رفت کودکان 

  ).همان( استبیرونی   انگیزه
ً  نظریه ،نوع دوم هایی هستند که اخیرا

ز أجدان تهاي و بر پژوهش ثیر گذارند و ا
لیت فهم وسیع از قاب ن تري  ی و هاي هیجا

اوان کودکی برمی ند. خیزد ادراکی در   همان
هاي همدلی و  پژوهش در زمینه ریشه

نگیزش اجتماعی کودکان ا  هیجانی 
و  10به نقل از کیلن ؛2000، 9آیزنبرگ(

ا ان الوه ادبیات پژوهشی عبه). 2014، 11اسمت
، 12هریس( یافته در زمینه نظریه ذهنتوسعه
قلمرو   نظریه همچنین). ، همان2000

                                                             
5. Bandura 
6. Skinner 
7. Piaget 
8. Kohlberg 
9. Eisenberg 
10. Killen 
11. Smetana 
12. Harris 
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ز  اخالقی که قائل است کودکان برخوردار ا
بط اجتماعی در  نین و روا تشخیص میان قوا
قلمروهاي متفاوت تعامالت اجتماعی 

 ؛2006اسمتانا،  ؛2007کیلن، ( هستند
پایه  برمبنا). همان، 1998، 1توریل این 

نظري نوع دوم، متفاوت با نوع اول که 
ینش  بتدا بیان شد، کودکان داراي ب ا
بعاد هیجانی هستند که بر رشد  شناختی و ا

   این  .ها اثر دارداحساس و درك اخالقی آن
هاي نظري به فهمی از وجدان در پیشرفت

مبناي روابط  اوان کودکی منجر شده که بر
شناختی کودك فهم رواننزدیک و ناشی از 

یز بر یندهاي  از دیگران و ن اساس فرا
از این . است 2هیجانی ساختاري یکی 

وان  يگیر جهت عه وجدان در ا ها به مطال
است که یک  3کودکی، تفکرات کوچانسکا

این زمینه پژوهش در . استگر پیشرو در 
   سازي رویکرد تعاملی وي، در درونی

لدین و ارزش کودکان از هاي اخالقی، وا
از نظر عاملیت،  بر ولی  برا نظر قدرت نا

، ( شوند برابر دیده می نا کیلن و اسمتا
2014.(  

کوچانسکا سه نوع اطاعت کودك را 
ه: کند متمایز می ن و  5، موقعیتی4متعهدا

در اطاعت متعهدانه، عاملیت . 6انطباقی

                                                             
1. Turiel 
2. Constructiveaffective processes 
3. Kochanska 
4. Committed compliance 
5. Situational compliance 
6. Accommodating 

م . کودك آشکار است اطاعت متعهدانه توأ
اطاعت . با عالقمندي و داوطلبانه است

بوده و  اوموقعیتی کودك بدون تمایل 
از به فشار خارجی، معترضانه  بر نی عالوه 

در . پذیرد طور حداقلی صورت میو به
از سوي کودك تعیین  انطباق، شکل اطاعت 

انطباق، اطاعتی عامالنه است .شود می . لذا 
ن صورت که کودك در مورد شکل بدی

ئه اطاعت خود، جایگزین هاي خالق ارا
ه، انطباقی . کند می هرچند اطاعت متعهدان

لبته همه اشکال عدم اطاعت را می توان  و ا
اما  نشانه بروز عاملیت کودك دانست، 

اخالقی،  ها و مقررات سازي ارزش درونی
کوچانسکا و (ت مثبت است در گرو عاملی

  ).1995، 7آکسان
، وجدان )1997( کوچانسکا در دیدگاه

اولیه یک نظام شخصیتی مهم است که 
حاصل تعامل میان خلق و خوي فردي 

ده استکو  دك و اجتماعی شدن در خانوا
ازان( هاي  پژوهش). 2004 ،8کوچانسکا و ن

به  ،وي از نخستین مطالعات مربوط  یکی 
لد ـ  رابطه خلق و خوي کودك و تعامل وا

  . کودك است
کوچانسکا وجدان را یک نظام هدایت 

ند که موجب ظهور تدریجی و  درونی می دا
دهی  خودنظم. دهی است حفظ خودنظم

به اخالقی، نظارت بر اعمال و ر فتار را 

                                                             
7. Aksan 
8. Nazan 
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ه دارد همچنین احساس گناه و . همرا
پشیمانی حاصل تخطی کردن از قوانین، 

اي از وجدان اخالقی است که سبب  جنبه
هاي  پژوهش. شود جبران و عذرخواهی می

لد ـ  وي نشان داد که کیفیت رابطه وا
لقی هاي خ کودك در کودکان با ویژگی

ایی نظممتفاوت دهی  ، همچون درك و توان
ایی هاي ذهنی و کالمی،  هیجانات یا توان

ایج متفاوتی در رشد وجدان آن نت ها در به 
ز  .انجامد سنین پیش از دبستان می یکی ا

هاي مهم کودك که از بعد زیستی  ویژگی
کودك مورد بررسی قرار گرفته، کنترل 

  .مند است تالش
ایی کنترل تالش هاي  مند، شامل توان

ا مدیریت ارادي توجه ، کنترل بازداري ی
به  کنترل فعال سازي رفتار در صورت نیاز 

ا قواعد است بخصوص وقتی که . انطباق ب
انجام کاري   نداردکودك تمایل به 

به  ).1997 ،1کوچانسکا، ماري و کوي(
امکان  طور نمونه در مواقعی که 

د، کودك کارش را پرتی وجود دار حواس
قطع نکند و با تمرکز و توجه، تکلیفی را 

انجام برساند چنین . که دلچسب نیست به 
قدرتی که در پنج سال اول زندگی کودك 

. مبناي خودتنظیمی است یابد، رشد می
دبستان زمان ظهور  سنین پیشویژه  به

انی خ سریع مند است  لقی کنترل تالشمب

                                                             
1. Murray & Coy 

لذا در این ). 2001 ،و همکاران 2روثبارت(
دبستان جهت  این پژوهش، دوره سنی پیش

  .یابی مورد توجه قرار گرفته است مدل
این بحث، برخی  در ادبیات پژوهشی 

بطه وجدان و تعامل مادر پژوهش ـ  گران را
   گري کنترل  کودك را از طریق واسطه

ند مند یافتهتالش د. ا نرا نشان ، )2012( 3اسپی
نه  نشان داده است که حساسیت هاي مادرا

ثیر روي کنترل   مند تالشاز طریق تأ
هاي اجتماعی و  کودك، بر صالحیت

ثر می . گذارد رفتارهاي اجتماعی کودك ا
برخی معتقدند در عین حال که کنترل 

جنبه زیستی دارد، در مند کودك،  تالش
تعامل مثبت با والدین و محیط نیز رشد 

  . یابد می

ز  خردساالن درك از خود را ا
لدین می بند و  بازخوردها و رفتارهاي وا یا

رشد درك از خود، عامل رشد خودکنترلی، 
داري، خودتنظیمی و رشد اخالقی  خویشتن

کوچانسکا و ). 1982 ،4کاپ( کودك است
کنترل پیشنهادي خود،   همکاران، در مدل

تعدیل کننده   را به عنوان واسطه مند تالش
یر تعامل مادر کودك بر وجدان ـ  تأث

عه کرده  ؛2014، 5کوچانسکا و کیم( اند مطال
  ).2016 ، 6نوردینگ و همکاران ؛2014

                                                             
2. Rothbart 
3. Spinrad 
4. Kop  
5. Kim 
6. Nordling  
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  )2014، کوچانسکا و کیم( کودكـ  رابطه مادرو  مند قانون، کنترل تالشسازي رفتار سازگار با  درونی  مدل روابط بینـ 1شکل
یکی دیگر از عناصر وجدان کودك، همدلی است که 

وي . کوچانسکا آن را در مدل فوق بررسی نکرده است
رفتار سازگار با قانون و هیجانات اخالقی را عناصر وجدان 

. )2005 ،1ا و اورتمنکوچانسک ،آکسان( استعنوان کرده 
در نگاه وي، همدلی و احساس گناه، دو احساس اصلی از 

 2کودکانی که در پاسخ به پریشانی. هیجانات اخالقی هستند
کنند، در غیاب نظارت  دیگران، پریشانی همدالنه ابراز می

از ). همان( دهند شدن رفتار را نشان می نیز درونی دیگران
کودك و ـ  ها رابطه مثبت میان تعامل مادر پژوهش سویی،

ابراز احساسات مکرر والدین که . همدلی را نشان داده است
آور هستند، کودکان را تشویق به ابراز  زا و نه رنج نه آسیب

درجه و کیفیت ابراز . کند هیجاناتشان به دیگران می
کیفیت تعامالت خانواده را  احساسات در خانواده، نه تنها

آموزد چه نوع  کند، بلکه همچنین به کودکان میمیمنعکس 
رود نشان دهند یا تجربه  و چه میزان هیجاناتی را انتظار می

کیلن و ( ها را تنظیم و مدیریت کنندکنند و چگونه آن
رابطه مثبت میان ها  پژوهشعالوه بر این، ). 2014 اسمتانا،

در پژوهش . مند و همدلی را تأیید کرده استکنترل تالش
،  ساله 7تا  6روي کودکان ) 2001( و همکاران روثبارت

ی بیشتر مند باال، برخوردار از همدلتالش  کودکان با کنترل 
هاي  لذا با توجه به پژوهش. و پرخاشگري کمتر بودند

                                                             
1. Ortmann  
2. Distress 

 نیزمذکور، الزم است نوع روابط متغیرهاي مدل با همدلی 
  .گیرد مورد بررسی قرار 

  کودك و کنترلـ  تعامل والد تا اینجا بر عوامل
مند کودك، به عنوان متغیرهاي بیرونی و درونی مؤثر تالش

اما چگونگی تأثیر و . سازي بحث شد بر وجدان و درونی
پردازان به اهمیتی که نظریه. تأثر این عوامل قابل بحث است

دهند و تفسیري که از ارتباط این می عوامل بیرونی و درونی
به طور . آورند با یکدیگر متفاوت است میدو عامل به عمل 

مثال، دو نظریه افراطی در این زمینه، مربوط به فروید و 
اسکینر است که اولی نیروي ناشناخته ناخودآگاه و دومی 

در . دانند کننده رفتار انسان مینیروهاي محیطی را تعیین
هاي بیرونی و درونی  کننده مجموع، همواره رابطه بین تعیین

انگیزترین مسائل است  ترین و بحث ، یکی از بنیاديرفتار
 چگونگی صدد یافتناین پژوهش در). 1391، 3کدیور(

نقش عناصر بیرونی و درونی در رشد وجدان کودك و 
  .سازي اخالقی استدرونی

به آزمون  توجه به موارد مذکور، پژوهش حاضربا 
 .پردازد میابطه با رشد وجدان در اوان کودکی مدل زیر در ر

اصلی این پژوهش، شناسایی روابط میان عوامل مؤثر  لهئمس
  دبستان در قالب مدل بر رشد وجدان در مقطع پیش

سازي رفتار  در این مدل، درونی. ساختاري زیر است

                                                             
3. Kadivar 
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ـ  سازگار با قانون و همدلی، متغیرهاي وابسته، تعامل مادر
مند، که سن حساس  مستقل و کنترل تالشکودك، متغیر 

 است، به عنوان متغیر واسطی دبستان پیشرشد آن مقطع 
  . شود بررسی می

  

  
  
  
  
  
  
  

  مندمدل رشد وجدان کودك با متغیر میانجی کنترل تالش .2شکل
  

مند، شامل تمرکز کنترل تالشابعاد در مدل فوق، 
، خوشایندي محرك2، کنترل بازدارنده درونی1توجه

و ) حساسیت به خوشی بسیار کم( 3هاي مالیم
 .)2006، 5روثبارتپوتنام و (است  4حساسیت ادراکی

رابطه متقابلی است که  کودك،ـ  مادر از تعامل منظور
 ها بر یکدیگرو فرزند وجود دارد و اینکه آن مادربین 

هاي مهم دوسویه  ویژگی کوچانسکا .گذارندمی اثر
شدن زمان  گویی متقابل و سپري بودن رابطه را پاسخ

مطابق دیدگاه . خوب بین والد و کودك یافته است
رشد وجدان اولیه بر مبناي رشد پاسخگویی  وي،

منظور از  .گیرد صورت میو کودك  متقابل میان والد
رابطه گرم و پاسخگویی، محبت و حمایت در یک 

  .مثبت است
  هدف این توضیحات فوق، مدل و مطابق 

                                                             
1. Attention Focusing 
2. Inhibitory Control 
3. Low-intensity Pleasure 
4. Perceptual Sensitivity 
5. Putnam & Rothbart 

مند در رابطه تعامل  تعیین نقش کنترل تالشپژوهش، 
کودك و رفتار سازگار با قانون و همدلی در ـ  مادر

  .دبستانی است  کودکان پیش
  روش

هاي  دبستان جامعه آماري این پژوهش، تمام پیش
هاي شهر  دبستان پیشجامعه در دسترس، . کشور است

اي  صورت خوشهگیري به  تهران است و نمونه
به منظور برآورد . شدها انجام تصادفی از میان آن

حجم نمونه، از قاعده نسبت حجم نمونه به تعداد 
، حداقل این )1996( 6مولر. شود ها استفاده می گویه

به نقل از ( نسبت را پنج به یک عنوان کرده است
نمونه کودك از  515بر این اساس، ). 1391، 7قاسمی

سال، به روش فوق از  7 تا 5سنین پیش دبستان، 
مادران براي . ناطق آموزشی شهر تهران انتخاب شدم

ها توجیه شده و سواالت را پاسخ انجام پرسشنامه

                                                             
6. Moller 
7. Ghasemi 
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االت پاسخ ؤهایی که سپس از حذف نمونه. دادند
هاي آزمون نمونه براي انجام  505نداده داشت، تعداد 

 .آماري بدست آمد

به شرح زیر به کار رفته در پژوهش  ابزارهاي
 مقیاسن کودکا ـ مادر تعامل بررسی براي :است
 ساخته 1پیانتا شد که توسط استفاده فرزند ـ والد رابطه

 از مقیاس این. است سؤال 33 شامل شده و
 رابطه و وابستگی، تعارض نزدیکی، هاي زیرمقیاس

 روایی. تشکیل شده است فرزند مادر کلی مثبت
نامه در پژوهش ابارشی و پرسش این پایایی و محتوایی

 هاي تعارض، حوزه. است آمده همکاران بدست
 به کدام هر کلی مثبت رابطه و وابستگی نزدیکی،

 84/0 ،46/0 ،69/0 ،83/0 کرونباخ آلفاي با ترتیب
 ،60/0ترتیب  به نیز هاحوزه این پایایی. هستند منطبق

و  2ابارشی( ه استشد گزارش 86/0 ،84/0 ،70/0
 زیرمقیاسمند، از کنترل تالش  نمره ).1388، همکاران

) 2006( روثبارت و پوتنام» رفتار کودك«پرسشنامه 
براي ارزیابی رفتاري روثبارت  پرسشنامه. آمد بدست 

فرم کوتاه این . کودکان سه تا هشت سال است
رل کنت ال در زیر مقیاسؤس 26پرسشنامه، شامل 

مند در کنترل تالشیب آلفا براي ضر. مند استتالش
اسماعیلی، ( گزارش شده است 74/0کوتاه  فرم بسیار

  ).1395، 3نوري و مرادي
ون سازگار با قان سازي رفتار براي سنجش درونی

استفاده ) 1997( و همدلی از پرسشنامه کوچانسکا
    بر در را اي درجه 7 لیکرت ها، مقیاس پاسخ. شد
 20سازگار با قانون شامل  سازي رفتار درونی. گیردمی

                                                             
1. Pianta 
2. Abareshi 
3. Esmaili, Noori & Moradi 

این . پرسش است 13پرسش و همدلی شامل 
اند، لذا  ها تاکنون در ایران اعتبارسنجی نشده پرسشنامه

 بار در این پژوهش اعتبارسنجی شد و براي نخستین
  .بدست آمد 89/0اعتبار درونی کل پرسشنامه 

ساختاري آزمون شده ها مدل آوري دادهپس از جمع
بـراي  . محاسبه شدهاي برازش مورد نظر  و شاخص

و  گري، از روش تحلیـل مسـیر   بررسی نقش واسطه
  .استفاده شد ابزار ایموس

مفاهیم تحلیل مسیر از طریق نمودار مسیر که 
     شکار آها را ی بین متغیری احتمالپیوندهاي علّ

ممکن در هاي حالت یکی از . شودسازد، تبیین میمی
. استکننده اي و تعدیل هاي واسطه معادالت، تحلیل

 متغیر ورود با چنانچه کنی و بارون پیشنهاد پایه بر
 گام به اول گام از مستقل متغیر اثر به معادله، ايواسطه

. شودمی احراز گريواسطه کند کاهش پیدا دوم
 به روش) 1985( کنی و بارون پیشنهادي مراحل

) مسیر تحلیل(همزمان  مراتبی رگرسیون سلسله
در این پژوهش از نسخه اصالح شده روش  .است

استفاده شده ) 2006(بارون و کنی توسط متیو و تیلور 
  ).365 ؛2009و همکاران،  4هیر( است

بوت (گیري  با توجه به استفاده از روش بازنمونه
به جامعه اسـت و  شبیه ممکن  حد، نمونه تا )استرپ

   .هستندها برقرار  مفروضه
  

  هایافته
به . دار بود هاي برازش معنیجایی که شاخصاز آن

بررسی اثرات پرداختیم و جداول مربوطه براي پاسخ 
بینی در ادامه ارائه گري و پیش به سؤاالت واسطه

                                                             
4. Hir 
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هاي  این قسمت شامل جدول شاخص. شود می
برازش مدل، جدول همبستگی متغیرها و جدول 
. معناداري اثرات کلی، مستقیم و غیر مستقیم است

، همبستگی بین متغیرهاي پژوهش و سطح 1جدول 
همبستگی نوع رابطه . دهد ها را نشان میداري آنمعنی

دهد و اینکه  و جهت رابطه بین متغیرها را نشان می

بر افزایش یا افزایش یا کاهش یکی، چه تأثیري 
اما این همبستگی ضرورتاً . کاهش متغیر دیگر دارد

بر اساس جدول . دال بر رابطه علی بین متغیرها نیست
همبستگی ارائه شده، همه موارد، به جز موارد زیر 

دار  معنی) 01/0کمتر از ( 99/0خط دار، در سطح 
.هستند

  

 ضرایب همبستگی متغیرها .1جدول

  
شود، در  همانطور که در جدول مشاهده می

زیرمقیاس هاي تعامل مادر و کودك، نزدیکی و 
تعارض با همدلی و رفتار سازگار با قانون رابطه 

رفتار سازگار با قانون،   متغیر وابسته. دار دارند معنی

. داردبیشترین همبستگی مثبت را با بازداري درونی 
همدلی، بیشترین همبستگی   همچنین متغیر وابسته

هر دو متغیر وابسته، . مثبت را با نزدیکی به مادر دارد
  .بیشترین همبستگی منفی را با تعارض با مادر دارند

  همدلی  
رفتارسازگار 

  قانونبا 
تمرکز 
  توجه

  بازداري
خوشایندي 

هاي  محرك
  مالیم

حساسیت 
  ادراکی

  تعارض  وابستگی  نزدیکی

                1*  همدلی
رفتارسازگاربا 

  قانون
*315/0  *1               

              1*  357/0*  291/0**  تمرکز توجه

           1*  325/0*  591/0*  384/0*  بازداري
خوشایندي 

  ها محرك
*402/0  *233/0  *246/0  *324/0  *1          

حساسیت 
  ادراکی

*420/0  *203/0  *199/0  *309/0  *343/0  *1       

      1*  390/0*  456/0*  452/0*  324/0*  408/0*  468/0*  نزدیکی

  081/0  وابستگی
ns 

064/0-  
ns 

*187/0 -  024/0-  
ns 

*185/0  *006/0  *129/0  *1    

  1*  362/0*  - 507/0*  - 233/0*  - 196/0*  - 443/0*  - 378/0*  - 475/0*  - 287/0*  تعارض
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  متغیرهاي وابستهجدول برازش مدل براي  .2جدول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17  

  

سته
رواب

متغی
قل  

مست
غیر

مت
طه  

واس
غیر

مت
اثر   

ب 
ضری

لی
ک

  S.
E

  

ثر 
ي ا

دار
عنا

م
لی

ک
  C

.R
اثر   

ب 
ضری

قیم
مست

غیر
ي   

دار
عنا

م
قیم

مست
غیر

اثر
ثر   

ي ا
دار

عنا
م

قیم
مست

جه  
نتی

  
طه

واس
ري

گ
  

1  

دلی
هم

  
کی

زدی
ن

  

کز 
مر

ت
جه

تو
  

716/0  96/0  **  
  437/7  141/0  ns **  ندارد  

2  

ي 
دار

باز
ونی

در
  

716/0  96/0 **  
  ناقص  **  **  283/0  437/7  

3  

ي 
یند

وشا
خ

رك
مح

ي 
ها الیم

م
  

716/0  96/0 **  
  ناقص  **  *  36/0  437/7  

4  

ت 
اسی

حس
کی

درا
ا

  

716/0  96/0 **  
  ناقص  **  **  225/0  437/7  

5  

گی
بست

وا
  

کز 
مر

ت
جه

تو
  

  ناقص  **  **  -282/0  236/2  *  208/0  466/0

6  

ي 
دار

باز
ونی

در
  

466/0  208/0  **  
  236/2  098/0  ns **  کامل  

7  

ي 
یند

وشا
خ

رك
مح

ي 
ها الیم

م
  

466/0  208/0  *  
  236/2  218/0  *  ns کامل  

8  

ت 
اسی

حس
کی

درا
ا

  

424/0  196/0  *  
  164/2  006/0-  ns **  ندارد  

9  

ض
عار

ت
  

کز 
مر

ت
جه

تو
  

161/0
-  037/0  **  

  
351/4
-  037/0-  ns  ns  ندارد  

10  

ي 
دار

باز
ونی

در
  

161/0
-  037/0  **  

  
351/4
-  288/0-  **  ns  کامل  

11  

ي 
یند

وشا
خ

رك
مح

ي 
ها الیم

م
  

161/0
-  037/0  **  

  
301/4
-  083/0  **  ns  کامل  

12  

اسی
حس ت  کی
درا

ا
  

161/0
-  037/0  **  

  
301/4
-  087/0-  **  ns  کامل  
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بود که  نمودار 24نتیجه تحلیل مسیر انجام شده، 
براي هر نمودار، . گري متغیرها را نمایش داد واسطه

گري محاسبه و به برازش مدل و ضرایب واسطه
همه مقادیر جدول . صورت جداول زیر تنظیم شد

لذا نتایج  .معنادار بدست آمد 17ردیف برازش، بجز 
کودك - جداول فوق نشان داد نمودار اثر وابستگی مادر

بر رفتار سازگار با قانون از طریق تمرکز توجه کودك 
  .برازش مناسب ندارد

  

ار 
ازگ

س
ون

 قان
با

یر   
متغ

قل
مست

یر   
متغ

طه
واس

  

X²/d.f  P  GFI  AGFI  PGFI  RMSEA  NFI  IFI  TLI  CFI RFI 

13  

کی
زدی

ن
  

کز 
مر

ت
جه

تو
  

567/0  0  836/0  812/0  729/0  056/0  683/0  779/0  757/0  776/0  656/0  

14  

ي 
دار

باز
ونی

در
  

528/2  0  841/0  818/0  736/0  055/0  704/0  798/0  779/0  795/0  680/0  

15  

ي 
یند

وشا
خ

رك
مح

 
ي 

ها الیم
م

  

326/2  0  851/0  831/0  749/0  051/0  691/0  797/0  778/0  794/0  667/0  

16  

ت 
اسی

حس
کی

درا
ا

  

173/2  0  871/0  851/0  755/0  048/0  735/0  820/0  820/0  835/0  711/0  

17  

گی
بست

وا
  

کز 
مر

ت
جه

تو
  

902/2  0  843/0  814/0  712/0  062/0  674/0  759/0  729/0  756/0  635/0  

18  

ي 
دار

باز
ونی

در
  

669/2  0  862/0  836/0  727/0  058/0  719/0  803/0  778/0  801/0  687/0  

19  

ي 
یند

وشا
خ

رك
مح

ي 
ها الیم

م
  

476/2  0  862/0  839/0  739/0  054/0  687/0  786/0  761/0  783/0  655/0  

20  
ت 

اسی
حس

کی
درا

ا
  

561/2  0  867/0  843/0  734/0  56/0  709/0  800/0  775/0  797/0  677/0  

21  
ض

عار
ت

  

کز 
مر

ت
جه

تو
  

123/2  0  844/0  824/0  749/0  047/0  741/0  844/0  830/0  842/0  721/0  

22  

ي 
دار

باز
ونی

در
  

071/2  0  856/0  838/0  757/0  046/0  760/0  860/0  847/0  858/0  741/0  

23  

ي 
یند

وشا
خ

رك
مح

ي 
ها الیم

م
  

992/1  0  853/0  836/0  763/0  044/0  738/0  850/0  838/0  848/0  720/0  

24  

ت 
اسی

حس
کی

درا
ا

  

960/1  0  860/0  842/0  762/0  044/0  761/0  867/0  855/0  865/0  743/0  
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  گري متغیر واسطه معناداري اثرات مستقیم، غیر مستقیم، کلی و نوع واسطه. 3لجدو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دلی
هم

یر   
متغ

قل
مست

یر   
متغ

طه
واس

  

X²/d.f  P  GFI  AGFI  PGFI  RMSEA  NFI  IFI  TLI  CFI RFI 

1 

 
کی

زدی
 ن

 

کز 
مر

ت
جه

  736/0  888/0  876/0  890/0  762/0  036/0  776/0  908/0  923/0  0  651/1 تو

2 

ي 
دار

باز
ونی

  747/0  886/0  874/0  887/0  771/0  038/0  777/0  903/0  918/0  0  744/1 در

3 

ي 
یند

وشا
خ

رك
مح

ها
 

922/1  0  906/0  890/0  775/0  043/0  726/0  847/0  829/0  844/0  699/0  

4  

ت 
اسی

حس
کی

درا
ا

 

800/1  0  914/0  899/0  775/0  040/0  765/0  880/0  866/0  878/0  741/0  

5  

گی
بست

وا
  

کز 
مر

ت
جه

تو
 

195/2  0  909/0  890/0  750/0  049/0  668/0  787/0  756/0  782/0  628/0  

6  

ي 
دار

باز
ونی

در
 

145/2  0  913/0  895/0  753/0  048/0  708/0  819/0  794/0  816/0  673/0  

7  
ي 

یند
وشا

خ
رك

مح
 ها

999/1  0  914/0  897/0  766/0  045/0  691/0  817/0  794/0  814/0  658/0  

8  

ت 
اسی

حس
کی

درا
ا

 

868/1  0  925/0  909/0  760/0  042/0  749/0  865/0  846/0  863/0  718/0  

9  

ض
عار

ت
  

جه
 تو

رکز
تم

 

689/1  0  900/0  885/0  785/0  037/0  785/0  900/0  890/0  898/0  767/0  

10  

ري
زدا

با
- ونی

در
 

786/1  0  898/0  883/0  783/0  040/0  787/0  893/0  883/0  892/0  769/0  

11  

ي 
یند

وشا
خ

رك
مح

 ها

778/1  0  894/0  879/0  786/0  039/0  765/0  882/0  871/0  894/0  747/0  

12  

ت 
اسی

حس
کی

درا
ا

 

708/1  0  899/0  885/0  787/0  038/0  793/0  902/0  893/0  901/0  776/0  
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برخی بر اساس جداول فوق، مشخص شد که 
ابعاد تعامل مادر و کودك، با متغیرهاي وابسته، از 

مند کودك اثرگذار طریق برخی ابعاد کنترل تالش

  هاي کنترل  هیچ یک از زیر مقیاس. هستند
کودك و ـ  مند کودك میان وابستگی مادرتالش

  .رفتار سازگار با قانون کودك، واسطه نیست

  
سته  

 واب
غیر

مت
قل  

مست
یر 

متغ
  

  متغیرواسطه

اثر 
ب 

ضری
لی

ک
  S.E 

ي 
دار

عنا
م

لی
ر ک

اث
  

C.R 

اثر 
ب 

ضری
قیم

مست
غیر

ي   
دار

عنا
م

اثر 
قیم

مست
غیر

ي   
دار

عنا
م

قیم
مست

اثر
  

جه
نتی

  
طه

واس
ري

گ
  

13  

ون
اقان

ي 
گار

ساز
ار 

رفت
  

کی
زدی

ن
  

  کامل  ns  **  409/0  903/4  **  108/0  529/0  تمرکز توجه

14  
بازداري 
  درونی

529/0  108/0  **  903/4  598/0  **  ns  کامل  

15  
خوشایندي 

  هامحرك
529/0  108/0  **  903/4  001/0-  ns  **  ندارد  

16  
حساسیت 

  ادراکی
529/0  108/0  **  903/4  02/0  ns  **  ندارد  

17  

گی
بست

وا
  

  ندارد  ns 046/1  682/0-  **  ns  167/0  175/0  تمرکز توجه

18  
بازداري 
  درونی

175/0  167/0  ns 046/1  154/0  ns  ns  ندارد  

19  
خوشایندي 

  هامحرك
175/0  167/0  ns 046/1  136/0  ns  ns  ندارد  

20  
حساسیت 

  ادراکی
175/0  167/0  ns 046/1  0  ns  ns  ندارد  

21  

ض
عار

ت
  

  ناقص  **  **  -165/0  -450/5  **  063/0  -343/0  تمرکز توجه

22  
بازداري 
  درونی

351/0-  064/0  **  509/5-  306/0-  **  ns  کامل  

23  
خوشایندي 

  ناقص  **  **  -031/0  -509/5  **  064/0  -351/0  هامحرك

24  
حساسیت 

  ادراکی
  ناقص  **  **  -022/0  -509/5  **  064/0  -351/0
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  و بحث گیرينتیجه
و میانجی  محققان در آغاز راه مطالعه عاملیت
در . هستند بودن کودکان در رشد وجدان اخالقی

 محیط در ـ  این راستا تأثیر متقابل وراثت
پذیري کودك مورد  هاي مربوط به جامعه پژوهش

پژوهشگران تأثیر شرایط . توجه قرار گرفته است
محیطی را در قالب روابط والدین و متفاوت 

کودك، بر کودکان برخوردار از خلق و خوهاي 
عاطفی، حرکتی و  دهی خودنظم مانندمتفاوت 

 1کالینز(اند  تمرکزي در اوان کودکی بررسی کرده
، ماکوبی، استنبرگ، هترینگتون و و همکاران

با توجه به نیز در این پژوهش  ).2000 تاین،برنش
ـ  مادر مثبت تعامل ،3 در جدول نتایج ارائه شده

 وجدانمند کودك، بر کودك از طریق کنترل تالش
  . اثرگذار است ، به شرح زیراو

  گري کنترل  همدلی کودك، واسطه در مورد
سه زیرمقیاس نزدیکی، وابستگی و  مند برايتالش

 .کودك به شرح زیر استـ  تعارض مادر
اثرگذاري نزدیکی مادر و کودك بر همدلی 

مند هاي کنترل تالش کودك، از طریق زیرمقیاس
ها  بازداري درونی، خوشایندي محرك کودك شامل

این . و حساسیت ادراکی، معنادار است
مند، واسطه ناقص میان هاي کنترل تالش زیرمقیاس

  .کودك و همدلی کودك هستند–نزدیکی مادر
کودك بر ـ  اثرگذاري وابستگی مادر

مند ل تالشهاي کنتر زیرمقیاسهمدلی،از طریق 
تمرکز توجه، بازداري درونی و  کودك شامل

                                                             
1. Collins 

بدین صورت . ها معنادار است خوشایندي محرك
که تمرکز توجه، واسطه ناقص و بازداري درونی 

  . ها واسطه کامل هستند و خوشایندي محرك
کودك بر همدلی ـ  اثرگذاري تعارض مادر
مند شهاي کنترل تال کودك،از طریق زیرمقیاس

تمرکز توجه، بازداري درونی، کودك شامل 
ها معنادار  حساسیت ادراکی و خوشایندي محرك

هاي کنترل  این زیرمقیاس به طوري که. است
مادر ـ مند، واسطه کامل میان وابستگی تالش
  . و همدلی کودك هستند کودك

ــه ــژوهش  یافت ــایر پ ــاي س ــد   ه ــز مؤی ــا نی ه
و در مطالعه تامپسـون  . استدستاوردهاي مذکور 

در رابطه با تکلیف مقاومـت کـودك در   همکاران 
عـارض بـا   هاي مادر در حل ت برابر وسوسه، روش

کننـده رشـد اخالقـی     بینـی  ترین پیش کودك، قوي
. )2000، 2الیبـل و تامپسـون  ( کودك بـوده اسـت  

، بـر   گفتگوهاي غنی از عواطف در هنگام تعارض
هــاي همــدلی و  رشــد وجــدان کــودك و هیجــان

در پژوهش دان و همکاران، . احساس گناه اثر دارد
مابین از  کودکانی که مادرانشان در حل تعارض فی

از کردند،  دوستانه استفاده می استدالل و عالئق نوع
هـاي درك اخالقـی در کودکسـتان و     نظر شاخص
 ،3یــردان، بــراون و مگ( بــاالتر بودنــد کــالس اول

در مقابل، مادرانی که هنگـام تعـارض بـا    ). 1995
هاي مبتنی بر ابراز قدرت  کودك خردسال از شیوه

                                                             
2. Laible, Tompson 
3. Dun, Brown & Maguire 
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عصـبانیت از  کنند، احساس ناامیـدي و   استفاده می
دهنـد و او را سـرزنش یـا تنبیـه      خـود نشـان مـی   

دبسـتانی در   شوند کـودك پـیش   کنند باعث می می
تـري   اخالقـی نمـره پـایین    هاي شـناخت  شاخص

). 2003 ،1کوچانسکا، آکسان و نیکـولز ( کسب کند
پـذیري،   همچنین استفاده کمتر از قدرت، انعطـاف 

مذاکره به جاي کنترل مستقیم و عاطفـه مثبـت بـا    
ــاط دارد  کوچانســکا، (رشــد وجــدان کــودك ارتب

نیـز  ) 2004( و همکاران 2مطالعات والینت ).1991
نشان داده است که وقتی مـادر احساسـات منفـی    

کند، منجر بـه احسـاس    به کودك ابراز می خود را
شـود کـه کنتـرل     همدردي بـاال در کودکـانی مـی   

  بـه عبـارت دیگـر کنتـرل    . منـد بـاال دارنـد   تالش
ـ   منـد، واسـطه میـان نزدیکـی رابطـه مـادر      تالش

  .کودك و رشد احساس همدلی در کودك است
در مورد رفتار سازگار با قانون کودك، 

سه زیرمقیاس  برايمند گري کنترل تالش واسطه
کودك به ـ  نزدیکی، وابستگی و تعارض مادر

توجه به نتایج مندرج در جدول . شرح زیر است
کودك از ـ  نزدیکی و تعارض در تعامل مادر ،3

مند کودك، بر رفتار سازگار با طریق کنترل تالش
این امر در مورد دو . قانون او اثرگذار است

اثرگذاري  .زیرمقیاس مذکور به شرح زیر است
نزدیکی مادر و کودك بر رفتار سازگار با قانون 

مند کنترل تالشهاي  کودك، از طریق زیرمقیاس
کودك شامل بازداري درونی و تمرکز توجه 

ها،  این زیرمقیاسبه طوري که . معنادار است

                                                             
1. Kochanska, Aksan & Nichols 
2. Valiente 

و رفتار  مادر ـ کودكواسطه کامل میان نزدیکی 
  . سازگار با قانون کودك هستند

اثرگذاري تعارض مادر و کودك بر رفتار 
هاي  سازگار با قانون کودك، از طریق زیرمقیاس

تمرکز توجه، مند کودك شاملکنترل تالش
بازداري درونی، حساسیت ادراکی و خوشایندي 

بدین صورت که تمرکز . ها معنادار است محرك
توجه و بازداري درونی، واسطه ناقص و 

ها و حساسیت  هاي خوشایندي محركزیرمقیاس
ها با این یافته .ادراکی، واسطه کامل هستند

. همسو است) 2003( 3پژوهش کوچانسکا و کناك
پژوهش مذکور نیز نشان داده است که کنترل 

مند میانجی قدرت دستور دادن مادر و رشد تالش
ین یافته همچنین ا. ضعیف وجدان در کودکان بود

گینلی است یر و مک  مؤید پژوهش تامپسون، مه
-خصوصیات سرشتی کودك می دهد  که نشان می

تواند بر نحوه اثرگذاري انضباطی والدین بر 
در پژوهش . ثیر بگذاردأسازي کودك ت درونی

مذکور برخی کودکان بسته به مداخالت انضباطی 
ها والدین، به صورت عاطفی و رفتاري به آن

واکنش نشان دادند، اما برخی دیگر به کیفیت کلی 
مک تامپسون، میر، ( کودك پاسخ دادند -والد

ترجمه  به نقل از کیلن و اسمتانا، ؛گینلی
 همچنین ).1389 جهانگیرزاده و همکاران،

نشان داد که گرما و ، نیز )2012( پژوهش اسپینراد
هاي مادرانه نسبت به نیاز کودك از  حساسیت

کودك، بر  مندتالشطریق تأثیر روي کنترل 

                                                             
3. Knaack 
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 1397 پاییز و زمستان، )14پیاپی( دوم ، شمارههفتمدوفصلنامه علمی ـ پژوهشی شناخت اجتماعی، سال 

  

 

اجتماعی و رفتارهاي اجتماعی هاي  صالحیت
  .گذارد کودك اثر می

کودك بر رفتار ـ  مادراثرگذاري وابستگی 
هاي کنترل  از طریق زیرمقیاس سازگار با قانون

با توجه به نتایج ارائه شده در مند کودك تالش
این یافته با نظریه اریکسون . ستمعنادار نی، 3جدول 

اي اریکسون،  مرحلهرشد بنابر دیدگاه  .همسو است
متکی به نفس دبستانی  هاي پیش در سالکودك 

اس خودمختاري در این سن کودك احس. شود می
در جدا شدن از والدین  کرده و از احساس امنیت

همچنین براي التزام به اصول  .برخوردار است
ترجمه  ؛2001 ،1اریک( کنداخالقی آمادگی پیدا می

قانونمندي کودك نیاز به ). 1382، 2سیدمحمدي
لذا . کنترل خود و عدم وابستگی به مادر دارد

شود که  وابستگی باالي کودك به مادر سبب می
سازي  کودك استقالل کافی براي درك و درونی

  . قوانین نداشته و صرفاً یک مقلد باشد
  زیرمقیاس تنهابازداري درونی  در مجموع،

وجدان  براي هر دو بعدکنترل هوشمند است که 
همدلی و رفتار سازگار با قانون، در تمام  شامل

ثیر در أبا توجه به ضرایب ت .مسیرها واسطه است
هاي مالیم، کمترین  خوشایندي محرك، 3جدول 
همچنین بازداري  .کردگري را ایفا  ثیر واسطهأمیزان ت

هاي کنترل تالشمند،  درونی کودك از میان زیرمقیاس
در این پژوهش آزمون شد، که به عنوان متغیر واسطه 

گري را در رشد وجدان  واسطه ثیرأبیشترین میزان ت
بعد رفتار اخالقی او هم در بعد همدلی و هم در 

                                                             
1. Berk, Laura  
2. Seyed Mohammadi 

این امر مطابق با دیدگاه  .سازگار با قانون دارا است
کوچانسکا درباره کنترل تالشمند است که بازداري 

که  کند درونی را هسته اصلی این سازه تعریف می
ت درونی کودك براي متوقف یا کند کردن یک ظرفی

فرایند، رفتار یا فعالیت نامناسب است و در تعامل 
 و 1997کوچانسکا، ( یابد مثبت با مادر رشد می

2000.( 

کودك، نزدیکـی یـا   -در میان ابعاد تعامل مادر
بیشترین اثـر بخشـی    ،رابطه گرم و مثبت با کودك

ـ   مـادر وابسـتگی  . وجدان داشت را بر هر دو بعد
ثیر بــر وجــدان أکــودك، داراي کمتــرین میــزان تــ

هـاي   ها بـا نتـایج پـژوهش   این یافته. کودك است
  .منطبق است) 2014و  2003(کوچانسکا 

مند ثیر متغیر کنترل تالشأآزمون تهاي  یافته
در مدل رشد وجدان کودك نشان داد که درونی 

هاي سازي اخالق، امري دوسویه بوده و قابلیت
، نقش غیر ان در سن پیش دبستانعاملی کودک

 .ها داردقابل اغماض در رشد وجدان اخالقی آن
احترام به قوانین و الزام درونی  به عبارت دیگر،

به آن، همچنین همدلی، مستلزم آمادگی زیستی، 
کننده  شناختی و روانی کودك است که یک تعیین

مند است که این متغیر، کنترل تالش. درونی است
هاي پژوهشگران، سن حساس رشد آن  بنابر یافته

 و روثبارت، هرشی( مقطع پیش دبستان است
ها نشان داد که رابطه همچنین، یافته). 2001فیشر، 

کودك، که بر عامل بودن هریک از -تعاملی مادر
مهم در ایجاد و  کید دارد، نقشیأت دو طرف
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  .کندایفا می کودك برانگیختن همدلی و درونی سازي قوانین اخالقی
  منابع

 و. ع. م ،مظاهري ؛.ك ،طهماسیان ؛.ز ،ابارشی -
 ءبرنامه ارتقا«تأثیر آموزش  .)1388( ل ،پناغی

اجتماعی کودك از طریق بهبود  -رشد روانی
بر خوداثرمندي والدگري و  »کودك -تعامل مادر

فصلنامه . رابطه مادر و کودك زیر سه سال
 .58-49) :3( 3،پژوهش در سالمت روانشناختی

، )1395( ر. ؛ مرادي، ع.ع ؛ نوري،.اسماعیلی، ف -
اي آموزش توجه بر  هاي رایانه ثیر بازيأت

آموزان داراي  هاي توجه و خلق دانش شبکه
فصلنامه کودکان فعالی،  بیش - نارسایی توجه

 .19-16،5)1(، استثنایی

ترجمه  .شناسی رشدروان. )1383(  برك، ل -
 .ارسباران: تهران جلد اول، یحیی سید محمدي، 

برآورد حجم نمونه در ، )1391( قاسمی، و -
هاي معادله ساختاري و ارزیابی کفایت آن  مدل

شناسی  مجله جامعه، براي پژوهشگران اجتماعی
  .138-4،161، ش 12 ه، دورایران
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