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Objective Family is like a school where parents teach the lessons of humanity and morality, which are 
the foundation of human happiness, to their children. Moral development is an essential part of chil-
dren’s understanding of moral rules and principles. The lack of moral development, along with anxiety, 
and depression exposes children to antisocial and suicidal behaviors. Moral development is associated 
with parenting styles and attachment. This study aims to investigate the relationship between parenting 
styles and moral development of preschool children mediated by children’s attachment.
Materials & Methods This descriptive correlational study was conducted on 128 children (64 girls and 
64 boys) selected from 8 preschools in Tehran Province, Iran, in 2020 using a cluster sampling tech-
nique. The study data were collected using three questionnaires: Baumrind Parenting Styles Question-
naire (PSQ), the Kinship Center Attachment Questionnaire (KCAQ), and Lotfabadi Moral Development 
Questionnaire (MDQ). The first two tools were completed by mothers of children, while the MDQ was 
completed by children. The Kolmogorov-Simonov test, correlation test (Enter method), analysis of vari-
ance, and multiple regression analysis were used for data analysis in SPSS v. 21.
Results The regression analysis results showed that parenting styles had a significant relationship with 
moral development (R=0.74, Adjusted R2=0.54, P=0.000). Also, attachment had a significant association 
with moral development (R=0.71, Adjusted R2=0.49, P=0.000). With one unit change in permissive, au-
thoritarian, and authoritative parenting styles, the moral development of preschool children can be pre-
dicted by 43.5%, 19%, and 37.6%, respectively. Moreover, with one unit change in positive adjustment/
development, negative behavior, emotional reactivity, and distancing from caregiver support dimen-
sions of attachment, the moral development of preschool children can be predicted by 33.6%, 38.4%, 
-26.4%, and -11.4%, respectively. Also, the results of the Sobel test showed that the attachment variable 
was the mediator of the relationship of parenting styles with moral development (z=2.29>1.96). 
Conclusion The moral development of children is related to permissive, authoritarian, and authoritative 
parenting styles. Besides, children’s attachment can mediate the relationship between parenting styles 
and moral development. More planning and follow-up are needed to improve the moral development 
of preschool children. When parents are consistent in their parenting styles, they provide their children 
with assertive and trusting behaviors. They should listen to their children and promote dialogue with 
them. Their discipline should be accompanied by warmness, logic, and flexibility and give their children 
the freedom to some extent. This treatment can help children develop their social behavior. 
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Introduction

he principles of humanity and morality are 
taught in the family. This education is cru-
cial for children. Understanding morals are 
developed from infancy to adulthood [1]. 
Moral development is one of the critical is-

sues in children to avoid committing crimes and behave 
ethically [2]. Today, people should pay attention to moral 
values more than ever because socio-political develop-
ments have caused traditional moral systems to lose their 
former effectiveness [3]. Achieving moral growth has con-
sequences such as praising people [4]. Lack of moral devel-
opment exposes children to anxiety and depression through 
antisocial and suicidal behaviors [5]. 

Parenting styles are the methods that parents use to raise 
their children. By these methods, they express their attitudes 
towards their children and the rules and standards that they 
apply to their children [6]. Parenting in different styles (au-
thoritative, authoritarian, permissive) can affect children’s 
personalities and behavior [7]. Authoritative parents control 
their children’s behavior and have high expectations for 
puberty-based behavior. Authoritarian parents are very con-
trolling and strict. Finally, permissive parents are loving par-
ents who have no control over their children’s behavior [8].

The child’s desire to have intimate relationships with oth-
ers and to feel more secure in their presence is called attach-
ment [9]. The attachment between mother and child lays 
the foundation of a child’s moral development in the future 
[10]. Therefore, parents and educators wish to raise moral 
children to have a healthy society [11]. According to Sep-
tani Mula et al., parents who create a secure attachment to 
their children and raise them in an authoritative parenting 
style produce children with social, emotional, and moral 
development [10]. Rahbar and Esmaeilpour studied prima-
ry school children in Jask Port, Iran. Their results showed 
that moral development had a significant negative relation-
ship with authoritarian parenting style and a significant 
positive relationship with authoritative parenting style and 
secure attachment [12]. 

Although several studies have examined the relationship 
of parenting styles and attachment with children’s moral 
development, very few studies have examined the mediat-
ing role of attachment. Therefore, the present study aims 
to investigate the relationship between parenting styles and 
moral development of preschool children mediated by chil-
dren’s attachment.

Materials and Methods

This research is a descriptive cross-sectional study con-
ducted in 2019 for six months. The study population con-
sisted of all preschool children (both genders) in Tehran 
City, Iran. Of whom, 128 children aged 6 years were se-
lected from the schools in the north, west, east, and south of 
Tehran using the stratified sampling method. The inclusion 
criteria were willingness to participate in the study, hav-
ing educated parents, and without mental health problems, 
while the exclusion criterion was returning incomplete ques-
tionnaires. Written informed consent was obtained from 
all subjects, and they were assured of the confidentiality of 
their information. The study was approved by the Ethics 
Committee of the University of Social Welfare and Reha-
bilitation Sciences (Code: IR.USWR.REC.1399.043).

The data collection tools were the Moral Development 
Questionnaire (MDQ) completed through interviews with 
the children, the Baumrind Parenting Styles Questionnaire 
(PSQ), and the Kinship Center Attachment Questionnaire 
(KCAQ), which were completed by mothers of children. 
The MDQ was developed by Lotfabadi to measure the mor-
al development of children aged 5-11 years. It has 18 items 
and 6 subscales related to social and psychological factors of 
moral development. The face and content validities of this 
instrument were confirmed by experts, and its reliability was 
above 0.7 using the Cronbach α for the whole questionnaire 
[12]. The PSQ assesses Baumrind’s permissive, authoritar-
ian, and authoritative parenting styles. The reliability val-
ues of this questionnaire have been reported to be 0.69 for 
permissive, 0.77 for authoritarian, and 0.73 for authoritative 
dimensions [13]. Halpern and Copenberg developed the 
KCAQ to measure children’s attachment in middle child-
hood (pre-primary and primary school) aged 3-12 years. 
The mother completed the questionnaire. The internal consis-
tency of the KCAQ questionnaire is 0.85, and its reliability 
based on the split-half method is 0.83. Table 1 presents the 
Cronbach α and test-retest coefficients for total KCAQ and 
its four dimensions obtained for its Persian version in our 
study on 400 subjects [14]. The correlation between initial 
test and retest scores was significant (P= 0.001).

The normality of quantitative data distribution was evalu-
ated using the Kolmogorov-Smirnov test in SPSS v. 21. 
The data were described by descriptive statistics (Mean and 
Standard Deviation) and analyzed using the correlation test 
(Enter method), analysis of variance, and linear regression 
analysis, considering 0.05 as the significant level.
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Results

The study participants included 64 girls (50%) and 64 
boys (64; 50%). The educational level of children’s fathers 
and mothers mainly was diploma (n=62, 48.4% for fathers; 
n=61, 47.7% for mothers), and the lowest frequency was 
related to the Master’s degree (n=8, 6.3% for fathers; n=3, 
2.3% for mothers). As shown in Table 2, the mean total 
scores for the variables of parenting styles, moral develop-
ment, and attachment were high.

The Kolmogorov-Smirnov test results showed that data 
were normally distributed according to skewness and kur-
tosis values (Table 3). The results of regression analysis 
(Table 4) showed the significant relationship of parenting 
styles with moral development (R=0.74, Adjusted R2=0.54, 
P=0.000) and the relationship of attachment with moral de-

velopment (R=0.71, Adjusted R2=0.49, P=0.000). Parent-
ing methods, intimate upbringing, and discussion of moral 
issues help children understand morality. Children whose 
parents listen to them wholeheartedly ask enlightening 
questions, confront high-level reasoning, and make great 
strides in moral development. In contrast, children whose 
parents use threats or harsh statements change little or stop 
at the early stages of moral development. 

According to the results in Table 5, with one unit change in 
permissive, authoritarian, and authoritative parenting styles, 
the moral development of preschool children can be pre-
dicted by 43.5%, 19%, and 37.6%, respectively. Moreover, 
with one unit change in positive adjustment/development, 
negative behavior, emotional reactivity, and distancing from 
caregiver support dimensions of attachment, the moral de-
velopment of preschool children can be predicted by 33.6%, 

Table 1. Reliability coefficients of cronbach α and test-retest for the dimensions of the kinship center attachment questionnaire 

Dimensions
Boys Girls

Alpha Test-Retest Alpha Test-Retest

Positive adjustment/development 0.78 0.73 0.83 0.89

Negative behavior 0.71 0.88 0.77 0.90

Emotional reactivity 0.72 0.85 0.79 0.84

Distancing from caregiver support 0.85 0.91 0.71 0.94

Total 0.73 0.81 0.78 0.86

Table 2. Mean scores of the study variables

Variables Mean±SD Min. Max.

KCAQ

Positive adjustment/development 23.3516±4.15 13.00 30.00

Negative behavior 15.5313±2.75 8.00 20.00

Emotional reactivity 24.3281±3.16 15.00 30.00

Distancing from caregiver support 16.2891±2.16 10.00 20.00

Total 79.4453±7.60 58.00 97.00

PSQ

Permissive 39.5234±4.88 25.00 49.00

Authoritarian 40.6250±2.66 35.00 46.00

Authoritative 39.3594±4.90 26.00 49.00

MDQ Moral development 193.0547±19.14 125.00 232.00

KCAQ: The Kinship Center Attachment Questionnaire; PSQ: Parenting Styles Questionnaire; MDQ: Moral Develop-
ment Questionnaire.

Esmaeili F, et al. Parenting is Mediated by the Child's Attachment. RJ. 2021; 22(3):362-377.
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38.4%, -26.4%, and -11.4%, respectively. Children with 
authoritative parents are more psychologically and socially 
competent than their peers with authoritarian or permissive 
parents. These children are responsible, adaptive, creative, 
curious, and confident. According to psychologists, the au-
thoritative parenting style is the most efficient method; chil-
dren of authoritative parents have more social skills and self-
esteem than those of authoritarian or permissive parents. 
According to the results of the Sobel test in Table 6, it was 
found that the variable of attachment styles is a mediating 
variable. The z value was 2.96, greater than 1.96, indicat-
ing the effect of children’s attachment on the relationship 
between parenting styles and moral development.

Discussion and Conclusion

This study aimed to determine the mediating role of 
preschool children’s attachment in the relationship be-
tween parenting styles and moral development. The level 
of authoritarian parenting style was different according to 
gender, whereas women’s attitudes toward this style were 
higher. Distancing from caregiver support as one of the 
attachment components was different in terms of gender, 
where the girls had higher scores. The mean scores of par-
enting style, attachment, and moral development were also 
different in terms of parents’ education, but it was not statis-
tically significant.

The moral development of children had a significant 
positive relationship with permissive, authoritarian, and 

authoritative parenting styles (P=0.001). This finding is 
consistent with the results of Rahbar and Salaripour [17], 
Babajanzadeh and Otaghsara [19], Morvati et al. [23]. Zo-
kaei’s study found no significant relationship between au-
thoritarian parenting style and social development [18]. In 
our study, there was also a significant relationship between 
children’s moral development and attachment. This result 
is consistent with the results of Shahri [24], Pour Movadat 
[25], and Safaee [26]. In Septani et al.’s study, a family with 
four children was selected, and its authoritative parenting 
method and secure attachment were assessed. In contrast, 
in our study, 128 children and their mothers participated, 
and the children’s attachment was measured as a mediat-
ing variable. The results regarding the mediating role of 
children’s attachment in the relationship between parenting 
styles and moral development were consistent with the re-
sults of Ghorbani [27] and Peymannia [28].

When parents are consistent in their parenting styles, they 
provide their children with assertive and trusting behav-
iors; they listen to their children and promote dialogue with 
them. Their discipline is accompanied by warmness, logic, 
and flexibility, and they give their children freedom to some 
extent. This treatment helps children develop their social be-
havior [17]. Authoritarian style is an inefficient method that 
can cause various emotional, moral, and behavioral prob-
lems in children [15]. However, children of authoritative 
parents show positive social behaviors such as cooperation, 
love, empathy, etc. A healthy parenting style can predict 
children’s social and moral characteristics [3]. Parents are 

Table 3. Skewness and kurtosis values for testing the normality of data distribution

Variable Skewness Kurtosis

KCAQ -0.569 2.007

PSQ -0.901 1.234

MDQ -2.047 2.165

KCAQ: The Kinship Center Attachment Questionnaire; PSQ: Parenting Styles Questionnaire; MDQ: Moral Development Ques-
tionnaire.

Table 4. Results of regression analysis to examine the relationship of parenting styles and attachment with moral development in children

Sig.FStd. ErrorAdjusted R2R2RModel

0.00052.012.891880.5470.5570.746PSQ - MDQ

0.00031.8613.632050.4930.5090.713KCAQ - MDQ

KCAQ: The Kinship Center Attachment Questionnaire; PSQ: Parenting Styles Questionnaire; MDQ: Moral Development Questionnaire.

Esmaeili F, et al. Parenting is Mediated by the Child's Attachment. RJ. 2021; 22(3):362-377.
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the source of children’s social experiences due to their emo-
tional dependence on them, which ultimately leads to the 
formation of moral values during childhood and adulthood. 
The formation of secure attachment seems to be the basis 
of a healthy moral orientation. Secure attachment develops 
in childhood when parents respond to the children’s needs. 
The children can explore the environment with a sense of 
security and confidence to confront challenges. According 
to attachment theory, the initial interaction of a child with a 
caregiver takes the form of internal beliefs. The effects of 
attachment in childhood extend to adulthood in the areas 
of moral development and close relationships. This study 
had some limitations, including the lack of similar studies 
in Iran and other countries, a high number of questions that 
made children tired, and the lack of cooperation of some 
mothers in completing questionnaires.

Parents use various parenting styles in dealing with their 
children, but the predominant style is the permissive style. 
In addition to the direct effect, children’s attachment is in-
directly related to their moral development. Moral develop-

ment is formed in the safe context of the family and during 
the communication and emotional interaction of parents 
with children; thus, children direct their behaviors accord-
ingly. Insecure, avoidant, and ambivalent people are under-
privileged due to deviation from the main path of the attach-
ment system. The results of this study can provide important 
information to parents, teachers, and educators. If parents 
pay attention to their children’s needs with more kindness 
and sensitiveness, the children’s attachment can be more 
secure. Since secure attachment develops in childhood, the 
moral development of adolescents and youth depends on 
their attachment in childhood. For parents who raise their 
children with permissive and authoritative styles, teaching 
parenting skills and familiarity with parenting techniques 
can help them promote their children’s moral development. 
They should be reminded that the child’s psychological and 
cultural personality is established before the age of 6 when 
the child spends more time in the family.

Table 5. Regression coefficients

Sig.tBetaStd. ErrorBModel

0.0004.310
0.435

18.15678.254Constant

PSQ 
0.0004.8830.3491.704Permissive

0.0322.1730.1900.6281.365Authoritarian

0.0004.1970.3760.3501.467Authoritative

0.0008.477
0.336

14.595123.720Constant

KCAQ

0.0023.1720.4891.551Positive adjustment/development

0.0003.6190.3840.7382.671Negative behavior

0.003-3.066-0.2640.521-1.599Emotional reactivity

08000-2.289-0.1140.785-1.011Distancing from caregiver support

KCAQ: The Kinship Center Attachment Questionnaire; PSQ: Parenting Styles Questionnaire; MDQ: Moral Development Questionnaire.

Table 6. Results of sobel test for examining the mediating role of attachment in the relationship between parenting styles and moral development

Independent variable Dependent variable B β Std. Error R R2 Sig.

Parenting styles Attachment 0.60 0.87 0.030 0.87 0.76 0.000

Attachment Moral development 1.32 0.49 0.211 0.49 0.24 0.000

KCAQ: The Kinship Center Attachment Questionnaire; PSQ: Parenting Styles Questionnaire; MDQ: Moral Development Questionnaire.

Esmaeili F, et al. Parenting is Mediated by the Child's Attachment. RJ. 2021; 22(3):362-377.
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مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط بین سبک های فرزندپروری با رشد اخالقی کودکان پیش از دبستان با میانجی گری 
دلبستگی کودک

اهداف خانواده مانند دانشگاهی است كه در آن آموزش درس انسانيت و اخالق كه پايه اساسي سعادت انسان را تشكيل می دهد بر عهده 
والدين است كه بايد از كودكي شروع شود. رشد اخالقی از موارد مهم در درک كودكان از قوانين و معيارهای اخالقی در جهت جلوگيری 
از گناه تا عمل به رفتار اخالقی است. كمبود رشد اخالقی، اضطراب و افسردگی، كودكان را در معرض بيشتر رفتارهای جامعه ستيزی و 
خودكشی قرار می دهد. در اين راستا فرزندپروری و دلبستگی به عنوان رهاورد مرتبط با رشد اخالقی در هر خانواده ای مطرح است. اين مطالعه 
با هدف تعيين رابطه بين سبک های فرزندپروری با رشد اخالقی با ميانجی گری دلبستگی در كودكان پيش دبستانی شهر تهران انجام گرفت.

روش بررسی اين مطالعه توصيفی همبستگی روی 128 نفر از هشت مدرسه پيش دبستانی در استان تهران در نيمه دوم سال 1398 
انجام شد. نمونه گيری به صورت طبقه ای انجام شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه فرزندپروری بامريند )1972(، پرسش نامه 
دلبستگی هالپرن و كاپنبرگ )2006( و پرسش نامه رشد اخالقی لطف آبادی )1384( از طريق پخش بين نمونه آماری جمع آوری شدند. 
پايايی پرسش نامه سبک های فرزندپروری برای مقياس آزادگذاری 0/69، برای استبدادی 0/77 و برای اقتدار منطقی 0/73 گزارش شده 
است و در مقياس كلی، 0/90 به دست آمد. پايايی اوليه پرسش نامه روابط ميانی دلبستگی در مطالعه سازندگان پرسش نامه بر اساس 
همبستگی درونی، 0/85 و بر اساس روش دونيمه كردن 0/83 گزارش شده است. پايايی پرسش نامه رشد اخالقی با روش آلفای كرونباخ 
برای كل پرسش نامه باالی 0/7 گزارش شد. اعتبار ابزارها با استفاده از شاخص روايی محتوايی مورد تأييد قرار گرفت و پس از حصول 
اطمينان از روايی و پايايی ابزار، پرسش نامه ها به صورت مصاحبه از دانش آموزان پرسيده شد. داده  ها توسط آزمون های كولموگروف 
اسميرنوف، همبستگی چندگانه )اينتر(، تحليل واريانس و رگرسيون چندگانه )هم زمان( با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزيه 

و تحليل قرار گرفتند.
یافته ها مشاركت كنندگان در اين تحقيق شامل 64 نفر )50 درصد( زن و 64 نفر )50 درصد( مرد بودند. نتايج آزمون رگرسيون حاكی از 
آن است كه سبک های فرزندپروری با رشد اخالقی )با ضريب رگرسيون 0/74 و ضريب تعيين تعديل يافته 0/54( و همچنين دلبستگی با 
رشد اخالقی )با ضريب رگرسيون 0/71 و ضريب تعيين تعديل يافته 0/49( ارتباط معنی داری دارند )P=0/001(. نتايج آزمون رگرسيون 
نشان داد به ازای تغيير در يک واحد انحراف معيار سبک های فرزندپروری آزادگذاری، استبدادی و منطقی ميزان رشد اخالقی كودكان 
پيش از دبستان به ترتيب به اندازه 0/435، 0/190 و 0/376، همچنين در مورد مؤلفه های دلبستگی تكامل انطباقی، واكنش های هيجانی، 
رفتارهای منفی و دوری گزيدن از حمايت چهره  دلبستگی )فرد مراقب( ميزان رشد اخالقی كودكان پيش از دبستان به ترتيب به اندازه 
0/336، 0/384، 0/264- و 0/114- قابل پيش بينی هستند. نتايج آزمون سوبل )با بتا و خطای استاندارد معادله رگرسيون( نشان داد كه 

متغير دلبستگی به عنوان ميانجی )غيرمستقيم( با ميزان 2/29، در رابطه سبک های فرزندپروری با رشد اخالقی تاًييد می گردد. 
نتیجه گیری نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد بين رشد اخالقی با شيوه های آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدين رابطه 
مثبت معنی داری در سطح اطمينان 0/001 وجود دارد. دلبستگی عالوه بر اثر مستقيم بر رشد اخالقی، به صورت غيرمستقيم در ارتباط 
بين سبک های فرزندپروری با رشد اخالقی تأثير معنی داری دارد و گويای اين مطلب است كه سبک های فرزندپروری و دلبستگی در 
كودكان پيش دبستانی تا چه اندازه می تواند، رشد اخالقی كودكان را پيش بينی كند. در آخر، دلبستگی به عنوان ميانجی بين سبک های 
فرزندپروری با رشد اخالقی عمل می كند؛ بنابراين الزم است با برنامه ريزی و پيگيری های الزم در جهت بهبود و ارتقای رشد ذهنی كودكان 
در مدارس پيش دبستانی اقدام شود. زمانی كه والدين در روش های تربيتی خود در مورد فرزندشان ثابت قدم هستند، رفتارهای ابراز وجود و 
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مقدمه

و  انسانيت  درس  آن  در  كه  است  دانشگاهی  مانند  خانواده 
اخالق يا عكس آن داده می  شود كه برای كودک سرنوشت ساز 
است. از ديدگاه روان شناسی، جريان تغيير و روند شكل گيری 
و درک اخالقيات از زمان شيرخوارگی تا مرحله بلوغ بشر است 
]1[. از جمله موارد مهم و تأثيرگذار در درک كودكان از قوانين 
و معيارهای اخالقی، در جهت جلوگيری از گناه تا عمل به رفتار 
ارزش  های  به  توجه  ضرورت   .]2[ است  اخالقی  رشد  اخالقی، 
اخالقی در زمانه ما بيش از هر زمان ديگری احساس می  شود، 
به دليل اينكه تحوالت اجتماعی سياسی سبب شده  اند نظام  های 
اخالقی سنتی كارايی قبلی خود را از دست بدهند ]3[. رشد 
اخالقي به معنای تغيير در چگونگي استدالل كودكان در امور 
اخالقي، نگرش آنان نسبت به قانون شكني و رفتار آنان در مواجهه 
با مسائل اخالقي است. همچنين رشد اخالقي بر پيدايش، تحول 
و درک اخالق از كودكي تا بزرگسالی متمركز است كه در اين 
زمينه اخالقيات به عنوان تعيين كننده دستوراتي شامل اينكه 
افراد چطور با رعايت عدالت، كمک به يكديگر و درستي با ديگران 
رفتار كنند، عمل می كند ]4[. دست يابی به رشد اخالقی، به دليل 
آن كه پيامدی چون تمجيد و ستايش افراد جامعه را در پی خواهد 
داشت. سبب خواهد شد انسان در زندگی مورد تكريم و تحسين 
ديگران قرار بگيرد و آشكار است زمانی كه شخصی در ديد ديگران 
بزرگ و محترم جلوه كند، از فوايد زيادی از جمله مورد اقبال قرار 
گرفتن، عزت داشتن و عدم سرزنش و ... برخوردار خواهد بود ]2[. 

جان الک معتقد است كودک وقتی متولد می  شود، ذهن او 
چون لوح سفيدی است كه هيچ  گونه نقشی در آن وجود ندارد. اين 
رفتار خانواده است كه تجربيات تعيين كننده ای را برای فرزندان 
فراهم می  كند و اگر در خانواده، اجازه ابراز عقيده و بيان داده 
نشود، چه از نظر اخالقی و چه از نظر عاطفی، بر رفتار و شخصيت 
فرزندان تأثير منفی خواهد گذاشت ]5[. كمبود رشد اخالقی، 
اضطراب و افسردگی، كودكان را در معرض رفتارهای جامعه  ستيز 
و خودكشی قرار می  دهد ]6[. بررسی  ها نشان می  دهد عقايد و 
باورهای والدين، شيوه  های تربيتی آن  ها، جو عاطفی حاكم بر 
خانواده و امكانات و موقعيت  های فرهنگی خانواده، نقش مهمی در 
پرورش قضاوت اخالقی و شكل  گيری شخصيت كودک و نوجوان 
دارند ]7[. كودكان همواره از خانواده می  آموزند و با والدين خود 
همانندسازي می  كنند. هرگز نبايد كودک را عامل اصلی رفتارهای 
سازش نايافته يا نامطلوبی كه از او مشاهده می  كنيم، در نظر بگيريم 
]8[. حتی هرگونه افراط و آسان  گيري يا محدوديت توسط والدين 
عواقب ناخوشايندي براي كودكان به دنبال دارد و ممكن است 
منجر به رشد ناقص كودكان و بروز مشكالت رفتاري و هيجانی 
مختلف از جمله رشد اخالقی ناكافی و نامطلوب شود ]4[. والدين 
با اجرای رويكردهای تربيتی صحيح، می  توانند به طريقه  ای زمينه 
خوب و بد اعمال را به كودكانشان ياد بدهند كه موجبات تحقير 

و سرزنش آن  ها را فراهم نياورند ]9[. سبک های فرزندپروری، 
روش  هايی هستند كه والدين برای تربيت فرزندان خود به كار 
می گيرند و بيانگر نگرش هايی است كه آن ها نسبت به فرزندان 
خود دارند و قوانين و معيارهايی كه برای فرزندان خود اعمال 
می  كنند ]8[. تمام آنچه كه فرزند در آينده با آن مواجه می  شود و 
نوع برخوردشان با مسائل و مشكالت در زندگی را می  توان ناشی 
از همين سبک های فرزندپروری دانست. فرزندپروری والدين در 
سبک های گوناگون )مقتدرانه، مستبدانه، سهل گيرانه( می  تواند 
بر نوع شخصيت و رفتار فرزندان تأثيرات متفاوتی بگذارد ]10[. 
والدين قاطع و اطمينان بخش، در اين الگو والدين پرمحبت بوده 
كه در عين حال رفتار كودكان را كنترل كرده و انتظار بااليی را 
در خصوص رفتار مبتنی بر بلوغ كودكان اعمال می  كنند. والدين 
مستبد، در اين الگو بسيار كنترل كننده و پرتوقع هستند و از نظر 
عاطفی سرد بوده و ارتباط چندانی با كودكان خود ندارند. والدين 
سهل گير در اين الگو والدين پرمحبت بوده، ولی هيچ  گونه كنترلی 
بر رفتار كودكان اعمال نمی  كنند ]11[. روش صحيح تربيت و 
فرزندپروري كه والدين به كودكان خود انتقال می  دهند، منجر 
به ايجاد سالمت پايدار و قابل توجهی می  شود؛ چرا كه اين رابطه 
باعث افزايش سالمت و همچنين موجب رشد و تحول اخالقی، 

اجتماعی و زيستی می  شود ]12[. 

بزرگسالی،  در  افراد  شخصيت  تعيين كننده  عامل  مهم ترين 
رابطه مراقب به ويژه مادر با كودک است. تمايل كودک به داشتن 
رابطه  اي صميمی با عده  اي و احساس امنيت بيشتر در حضور آن  ها 
را دلبستگی می  نامند ]13[. به عقيده كارشناسان، روان آزردگی  ها 
مراقبت  از  كودک  محروميت  نتيجه  شخصيت،  اختالل  های  و 
مادرانه يا عدم ثبات آن است كه باعث شكل  گيری دلبستگی 
می  شود. دلبستگی بين مادر و كودک شالوده رشد اخالقی كودک 
را در سال  های آينده پی  ريزی می  كند ]14[. سيستم اكتشافی كه 
ارتباط نزديكی با سيستم دلبستگی دارد، با ارائه اطالعاتی درباره 
محيط، چگونگی استفاده از ابزار، ساخت وسايل، به دست آوردن 
غذا و برطرف كردن موانع فيزيكی، بقای كودک را تأمين می  كند 
والدين،  بنابراين  می  شود.  اجتماعی  مهارت  های  تحول  باعث  و 
مربيان و اوليای جامعه آرزو دارند كه افراد بااخالق تربيت كنند 
تا جامعه ای سالم داشته باشيم ]15[. والدينی كه دلبستگی ايمن 
فرزندپروری  با سبک  را  فرزندان خود  و  دارند  فرزندان خود  با 
اجتماعی،  ظرفيت  های  با  كودكان  می  دهند،  پرورش  مقتدرانه 
عاطفی و اخالقی توليد می كنند كه رشد بسيار خوبی دارند ]11[.

بين  ارتباط  بررسی  به  مطالعه  ای  در  همكاران  و  مهاسنه 
استايل  های آموزش و سبک های دلبستگی بزرگساالن در بين 
داد همبستگی  نشان  نتايج  پرداختند.  اردن  دانشجويان كشور 
و  مقتدرانه  فرزندپروری  سبک های  بين  معنی داری  و  مثبت 
دلبستگی ايمن وجود دارد و همچنين همبستگی منفی بين 
فرزندپروری سهل  انگارانه و سبک های دلبستگی ايمن را پيش بينی 
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می  كند ]16[. در مطالعه رهبر و ساالری پور كه با هدف بررسی 
رابطه بين سبک های فرزندپروری و دلبستگی با رشد اخالقی 
كودكان دبستان در بندر جاسک انجام شد، نتايج نشان داد رشد 
اخالقی با سبک فرزندپروری استبدادی دارای رابطه معكوس و 
معنی دار و با سبک اقتدار منطقی و سبک دلبستگی ايمن دارای 
رابطه مستقيم و معنی داری است ]17[. نتايج مطالعه فرزادی و 
همكاران در زمينه بررسی رابطه علی بين شيوه  های فرزندپروری، 
سبک های دلبستگی و بی انضباطی با ميانجی  گری خودتنظيمی 
هيجانی، مهارت  های اجتماعی و نظريه ذهن نشان داد شيوه  های 
فرزندپروری )فرزندپروری مقتدرانه، مستبدانه و سهل گيرانه( و 
سبک های دلبستگی )ايمن، ناايمن اجتنابی و دوسوگرا( عالوه 
ميانجی  متغيرهای  طريق  از  بی  انضباطی،  بر  مستقيم  اثر  بر 
خودتنظيمی هيجانی و مهارت  های اجتماعی نيز بر بی  انضباطی 
مؤثر هستند. متغير نظريه ذهن در مدل پيشنهادی به عنوان 
متغير ميانجی در مدل اصالح شده شناخته نشد و فقط دارای 
اثر مستقيم بر بی  انضباطی بود ]10[. در مطالعه  ای كه تركش  دوز 
با  كودكان  رفتاری  اختالالت  رابطه  بررسی  هدف  با  فرخ زاد  و 
سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی در دانش آموزان 
ابتدايی شهر تهران انجام دادند، نتايج نشان داد اختالالت رفتاری، 
سبک  و  مستبدانه  فرزندپروری  سبک  با  مثبت  همبستگی 
فرزندپروری سهل  گيرانه دارد. اختالالت رفتاری دارای همبستگی 
با سبک فرزندپروری مقتدرانه نبود. همچنين اختالالت رفتاری 
دارای همبستگی منفی با سبک دلبستگی ايمن و سبک دلبستگی 

دوسوگرا / اضطرابی بود ]18-20[.

سبک های  بين  رابطه  بررسی  به  متعددی  مطالعات  اگرچه 
فرزند پروری و دلبستگی با رشد اخالقی كودكان پرداخته اند؛ اما 
مطالعاتی كه دلبستگی را به صورت غيرمستقيم )ميانجی گری( 
بررسی نمايد، بسيار اندک است؛ بنابراين مطالعه حاضر با هدف 
بررسی رابطه بين سبک های فرزند پروری با رشد اخالقی كودكان 
سال  در  كودكان،  دلبستگی  ميانجی گری  با  دبستان  از  پيش 
1398 انجام گرديد. تا با تعيين رابطه بين سبک های فرزند پروری 
با رشد اخالقی كودكان پيش از دبستان نقاط ضعف و قوت هر 
كدام از اين روش ها، سبب اعتالی رشد اخالقی شوند. همچنين 
با ميانجی گری دلبستگی در اين بين، در اولين سال های طاليی 

زندگی كودک تأثيرگذار باشند قرار دارند، گام برداشت.

روش بررسی

اين پژوهش از نوع توصيفی بود كه به صورت مقطعی طی سال 
1398 در يک دوره زمانی شش ماهه، در مدارس پيش دبستانی 
كليه  شامل  پژوهش  آماری  جامعه  گرفت.  انجام  تهران  شهر 
بود.  تهران  شهر  پسرانه  و  دخترانه  پيش دبستانی  دانش آموزان 
نمونه آماری از كودكان شش ساله مراكز پيش دبستانی در مناطق 
شمال، غرب، شرق و جنوب تهران به تعداد 128 نفر به روش 

نمونه گيری طبقه ای انتخاب شد. معيارهای ورود به مطالعه شامل 
تمايل به شركت در مطالعه، تحصيالت پدر و مادر و عدم مشكل 
ذهنی )كودكان عادی( بود. پرسش نامه هايی كه به صورت ناقص 
پاسخ داده شده بودند از مطالعه خارج شدند. از تمامی آزمودنی ها، 
رضايت كتبی آگاهانه گرفته شد. تمام افراد با كسب اطمينان 
با امضا كردن  از محفوظ ماندن اطالعات شخصی نزد محقق، 
رضايت نامه كه در ابتدای پرسش نامه تحقيق آمده بود آمادگی 
خود را برای شركت در اين تحقيق اعالم كردند. ابزار جمع آوری 
داده ها شامل پرسش نامه رشد اخالقی )كه به صورت مصاحبه 
از كودک پرسيده شد(، پرسش نامه فرزندپروری و پرسش نامه 

دلبستگی بود كه در اختيار والدين دانش آموزان قرار گرفت.

پرسش نامه شیوه های فرزندپروری بامریند

پرسش نامه شيوه های فرزندپروری بامريند1 )1972( اقتباسی 
است از نظريه اقتدار والدين كه بر اساس نظريه بامريند از سه 
الگوی آزادگذاری، استبدادی و اقتدارمنطقی والدين جهت بررسی 
الگوهای نفوذ و شيوه های فرزندپروری ساخته شده است. پايايی 
اين پرسش نامه برای آزادگذاری 0/69، برای استبدادی 0/77 و 

برای اقتدار منطقی 0/73 گزارش شده است ]21[.

)KCAQ( پرسش نامه روابط میانی دلبستگی

پرسش نامه روابط ميانی دلبستگی توسط هالپرن و كاپنبرگ 
)2006( جهت سنجش دلبستگی كودكان در دوره سنی ميانی 
كودكی )قبل از دبستان و دبستان؛ 3 تا 12 ساله( طراحی شده 
و توسط مادر تكميل می شود. پايايی اوليه پرسش نامه KCAQ در 
مطالعه سازندگان پرسش نامه بر اساس همبستگی درونی، 0/85 
و بر اساس روش دونيمه كردن 0/83 گزارش شده است )جدول 
شماره 1(. همبستگی بين نمرات آزمون اوليه و آزمون مجدد در 
سطح 0/001 معنی دار بودند. الزم به ذكر است كه در بررسی 
اصلی با 400 آزمودنی نيز پس از انجام تحليل عاملی، ضريب 

آلفای كرونباخ مورد بررسی قرار گرفته است ]22[.

پرسش نامه رشد اخالقی

لطف آبادی  دكتر  توسط  كودكان  اخالقی  رشد  پرسش نامه 
)1390( برای سنجش رشد اخالقی كودكان 5 تا 11 سال ساخته 
شده است. اين پرسش نامه دارای 18 سؤال و 6 زيرمقياس است 
كه وضعيت رشد اخالقی كودكان و عوامل اجتماعی و روانی مؤثر 
بر آن را بررسی می كند. روايی صوری و محتوايی اين ابزار توسط 
اساتيد مورد تأييد قرار گرفته و پايايی آن با روش آلفای كرونباخ 

برای كل پرسش نامه باالی 0/7 گزارش شده است ]17[.

آزمون  از  استفاده  با  داده های كمی  توزيع  بودن  نرمال  ابتدا 

1. Bamerind
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كولموگروف اسميرنوف توسط نرم افزار SPSS نسخه 21 بررسی 
شد و داده ها با روش های آمار توصيفی )فراوانی و فراوانی نسبی(، 
با استفاده از آزمون همبستگی چندگانه )اينتر(، تحليل واريانس 
و مدل رگرسيون خطی در سطح معنی داری 0/05 مورد تجزيه و 

تحليل آماری قرار گرفتند.

یافته ها

آمار توصيفی ويژگی  های جمعيت شناختی نمونه تحقيق نشان 
داد از نظر جنسيت، فراوانی شركت كنندگان مرد )64 نفر؛50 
سطح  نظر  از  بود.  يكسان  درصد(  نفر؛50   64( زن  و  درصد( 
تحصيالت پدر، بيشترين فراوانی مربوط به مدرک ديپلم )62 نفر؛ 
48/4 درصد( و كمترين فراوانی مربوط به مدرک كارشناسی ارشد 
)8 نفر؛ 6/3 درصد( بود. از نظر سطح تحصيالت مادر، بيشترين 
فراوانی به مدرک ديپلم )61 نفر؛ 47/7 درصد( و كمترين فراوانی 

به مدرک كارشناسی ارشد )3 نفر؛ 2/3 درصد( تعلق داشت.

كل  نمره  ميانگين   ،2 شماره  جدول  يافته  های  اساس  بر 

رشد  و  فرزندپروری  سبک های  متغيرهای  برای  به دست آمده 
بيانگر آن است كه هرچه  اخالقی ميانگين بيشتری دارند كه 
ميزان ميانگين بيشتر باشد، اين متغيرها در وضعيت مناسب تری 
قرار دارند؛ به عبارت ديگر هرچه ميزان ميانگين بيشتر باشد، 
وضعيت سبک های فرزندپروری و رشد اخالقی مناسب تر است. 
حد  از  آن،  زيرمقياس  های  و  دلبستگی  متغيرهای  همچنين 
ميانگين بيشتری دارند. هرچه ميزان ميانگين بيشتر باشد، بدان 

معنی است كه اين متغيرها در وضعيت مناسب تری قرار دارند.

دارای  نظر  مورد  متغيرهای   ،3 شماره  جدول  به  توجه  با 
و  چولگی  توزيع  شاخص های  همچنين  هستند.  نرمال  توزيع 
كشيدگی نشان می دهد توزيع نمره های گروه نمونه در متغيرهای 
اندازه  گيری شده )چولگی و كشيدگی( به توزيع نرمال ميل دارند.

نتايج به دست آمده از آزمون رگرسيون در جدول شماره 4 حاكی 
از آن است كه سبک های فرزندپروری با رشد اخالقی و همچنين 
 .)P=0/0001( دلبستگی با رشد اخالقی ارتباط معنی داری دارند
در تبيين اين نتايج می توان گفت روش هاي فرزندپروري، تربيت 

)KCAQ( جدول 1. ضرايب پايايی به روش آلفای كرونباخ و بازآزمايی برای مؤلفه های پرسش نامه

مؤلفه های پرسش نامه
دخترانپسران

ضریب بازآزماییضریب آلفاضریب بازآزماییضریب آلفا

0/780/730/830/89تکامل انطباقی مثبت

0/710/880/770/90رفتارهای منفی

0/720/850/790/84واکنش های هیجانی

0/850/910/710/94دوری گزیدن از حمایت چهره دلبستگی

0/730/810/780/86نمره کل

جدول 2. آماره های توصيفی متغيرهای دلبستگی، سبک های فرزندپروری و رشد اخالقی

بیشترینکمترینمیانگین±انحراف معیارمؤلفه هامتغیرها

دلبستگی

4/1513/0030/00±23/3516تکامل انطباقی مثبت

2/758/0020/00±15/53واکنش هیجانی

3/1615/0030/00±24/32رفتارهای منفی

2/1610/0020/00±16/28دوری گزیدن از حمایت چهره دلبستگی / فرد مراقب

7/6058/0097/00±79/44نمره کل

سبک های فرزندپروری

4/8825/0049/00±39/52شیوه آزادگذاری

2/6635/0046/00±40/62شیوه استبدادی

4/9026/0049/00±39/35شیوه اقتدار منطقی

14/19125/00232/00±193/05رشد اخالقیرشد اخالقی
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در  اخالقي  درک  به  اخالقي،  مسائل  درباره  بحث  و  صميمانه 
كودكان كمک می كنند. نوجواناني كه والدين آن ها با دلسوزي 
تمام گوش می كنند، سؤال های روشنگر می پرسند و آن ها را با 
استدالل سطح عالي مواجه می سازند، در رشد اخالقي پيشرفت 
آن ها موعظه  والدين  نوجواناني كه  مقابل،  زيادي می كنند. در 
می كنند، از تهديدها استفاده می كنند، يا اظهارات نيش دار بر زبان 
می آورند تغيير كمي كرده يا هيچ تغييري نمی كنند و در سطوح 

ابتدايي مراحل رشد اخالقي متوقف می شوند.

يافته های جدول شماره 5 نشان می دهد به ازای تغيير در يک 
واحد انحراف معيار سبک های فرزندپروری آزادگذاری، استبدادی 
و منطقی ميزان رشد اخالقی كودكان پيش از دبستان به ترتيب 
به اندازه 0/435، 0/190 و 0/376، همچنين در مورد مؤلفه های 
دلبستگی تكامل انطباقی، واكنش های هيجانی، رفتارهای منفی 
و دوری گزيدن از حمايت چهره  دلبستگی )فرد مراقب( ميزان 
رشد اخالقی كودكان پيش از دبستان به ترتيب به اندازه 0/336، 
0/384، 0/264- و 0/114- قابل پيش بينی هستند. كودكانی 
از  خود  همساالن  به  نسبت  هستند  مقتدر  خانواده های  از  كه 
خانواده های استبدادی، سهل گير يا مسامحه گر، از نظر روانی و 
اجتماعی شايستگی بيشتری دارند. اين نوجوانان مسئوليت پذير، 
انطباقی، خالق، كنجكاو و دارای اعتمادبه نفس هستند. از ديدگاه 
روش  غرب،  در  مطرح شده  سبک های  ميان  در  روان شناسان 
فرزندپروری مقتدرانه، بهترين و كارآمدترين روش تربيتي است، 
به طوری كه فرزنداني كه والدين آن ها روش مقتدرانه را به كار 
می برند در مقايسه با فرزندانی كه والدين آن ها از روش تربيتي 
از  می كنند  استفاده  مسامحه كارانه  و  مستبدانه  آسانگيرانه، 
مهارت های اجتماعي و عزت نفس بيشتری برخوردارند و نسبت 

به كودكان و نوجوانان ديگر اميدوارترند.

اثر  ضريب  مورد  در  استنباط  انجام  برای  سوبل  آزمون 
غيرمستقيم ab، بر همان نظريه استنباط مورد استفاده برای اثر 

مستقيم مبتنی است. اثر غيرمستقيم ab يک برآورد خاص نمونه 
از اثر غيرمستقيم در جامعه )TaTb( است كه در معرض واريانس 
نمونه گيری قرار دارد. با داشتن برآوردی از خطای استاندارد ab و 
با فرض نرمال بودن داده ها و توزيع نمونه گيری ab می توان يک 
p-value برای ab به دست آورد. با توجه به نتايج جدول شماره 
6، در آزمون سوبل مشخص شد كه متغير سبک های دلبستگی به 
عنوان متغير ميانجی شناخته می  شود. ميزان Z برابر 2/96 است 
كه چون بيشتر از 1/96 است تأثير متغير سبک های دلبستگی بر 

رابطه سبک های فرزندپروری با رشد اخالقی تأييد می شود.

بحث

با  با هدف تعيين رابطه سبک های فرزندپروری  اين مطالعه 
رشد اخالقی كودكان مراكز پيش دبستانی آموزش و پرورش با 
ميانجی گری دلبستگی تحت نظر آموزش و پرورش استان تهران 
انجام شد. ميزان سبک فرزندپروری استبدادی بر حسب جنسيت 
متفاوت بوده و نگرش زنان نسبت به اين قضيه بيشتر بوده است 
بايد در جامعه پژوهش شده جست وجو  اين تفاوت را  كه علت 
و بررسی كرد و مؤلفه دوری گزيدن و دلبستگی نيز بر حسب 
جنسيت متفاوت بوده و ميانگين آن در بين دختران بيشتر بوده 
اخالقی  رشد  و  دلبستگی  فرزندپروری،  سبک  ميانگين  است. 
برحسب تحصيالت پدر و مادر به لحاظ مقدار عددی متفاوت بوده 

است، اما به لحاظ آماری ارتباط معنی داری ندارد. 

با توجه به نتايج، بين نمره رشد اخالقی با شيوه های آزادگذاری، 
در  رابطه مثبت معنی داری  والدين  اقتدار منطقی  و  استبدادی 
پژوهش های  نتايج  با  كه  داشت  وجود  اطمينان 0/001  سطح 
رهبر و ساالری پور ]17[، باباجان زاده و خان محمدی ]19[، مروتی 
و همكاران ]23[ و سپتانی و همكاران ]14[ مطابقت دارد. در 
مطالعه ذكايی فر و همكاران، بين سبک فرزندپروری مستبدانه و 
رشد اجتماعی رابطه معنی داری وجود نداشت ]18[. همچنين بين 

جدول 3. نتايج نرمال بودن توزيع داده ها

کشیدگیچولگیمتغیر

0/5692/007-دلبستگی

0/9011/234-فرزندپروری

2/0472/165-رشد اخالقی

جدول 4. ارتباط بين سبک های فرزندپروری و دلبستگی با رشد اخالقی

سطح معنی داری تحلیل واریانس خطای معیار ضریب تعیین تعدیل یافته ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه متغیر

0/0001 52/03 12/89188 0/547 0/557 0/746 فرزندپروری با رشد اخالقی

0/0001 31/86 13/63205 0/493 0/509 0/713 دلبستگی با رشد اخالقی
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نمره رشد اخالقی با مؤلفه های دلبستگی كودک رابطه معنی داری 
وجود داشت كه با پژوهش های شهری و غالمی ]24[، پورمودت و 
همكاران ]25[ و صفايی ]26[ همسو و هم جهت است. در پژوهش 
سپتانی در يک مطالعه موردی، يک خانواده با چهار كودک با روش 
فرزندپروری مقتدرانه و دلبستگی ايمن و پرسش نامه و مصاحبه با 
معلم و مادر بچه ها مورد بررسی قرار گرفت، ولی در اين پژوهش 
دلبستگی  و  شد  پرسيده  مادرشان  و  كودک   128 از  سؤاالت 
كودک به عنوان متغير ميانجی مورد سنجش قرار گرفت. نتايج 
مربوط به متغير ميانجی در ارتباط بين سبک های فرزندپروری 
با رشد اخالقی، با پژوهش های قربانی و امانی ]27[ و پيمان نيا و 

برومندنسب ]28[ همسو و هم جهت است.

در توجيه اين بخش از نتايج می توان گفت زمانی كه والدين 
در روش های تربيتی خود در مورد فرزندانشان ثابت قدم هستند، 
به  می دهند،  ارائه  آن ها  به  را  اعتماد  و  وجود  ابراز  رفتارهای 
گفته های كودكان خود گوش می سپارند و گفت وگو با آن ها را 
با گرمی،  توأم  آنان  انضباطی  ترويج می دهند، همچنين روش 
منطق و انعطاف پذيری است و تا حدی به كودكان خود آزادی 
می دهند و كودكان رشد اجتماعی بيشتری را نشان می دهند 
]18[. سبک فرزندپروری مستبدانه از سبک های تربيتی ناكارآمد 
است كه باعث بروز مشكالت عاطفی، اخالقی و رفتاری مختلفی 
در كودكان می شود. شيوه های تربيتی كه در كودكی بر والدين 
اين  اثر می گذارد و والدين  تربيتی آن ها  بر شيوه  اعمال شده، 

را  كودكان  و  می كنند  منتقل  بعدی  نسل  به  را  تربيتی  شيوه 
 .]19[ می دهند  قرار  اخالقی  مشكالت  از  بسياری  معرض  در 
كودكان والدين مقتدر رفتارهای مثبت اجتماعی مانند همكاری، 
فرزندپروری  الگوی  نشان می دهند.  را  غيره  و  محبت، همدلی 
سالم می تواند پيش بينی كننده خوبی برای ويژگی های اخالقی 
اجتماعی كودكان باشد ]3[. تعامل اوليه بين كودک و مراقب 
اوليه كودک، به شكل باورهايی درون سازی و رمزگذاری می شود. 
و  دفاع ها  هيجانات،  انتظارات شخص،  بر  مراحل طی شده  اين 
رفتار ارتباطی تأثير می گذارد. همچنين اثرات دلبستگی كودكی 
به دوره بزرگسالی در قواعد عاطفی، شناختی و روابط نزديک 
گسترش پيدا می كند ]6[. اضطراب و احساس ناايمنی در مادر از 
طريق ايجاد محيط عاطفی تربيتی ناسالم، روابط تعاملی نابهنجار 
بين مادر كودک و كاهش حساسيت مادری، از طريق مادر به 
كودک منتقل شده و كودک را در معرض خطر دلبستگی ناايمن و 
انواع مشكالت روان شناختی و رفتاری قرار می دهد ]22[. والدين 
به دليل وابستگی عاطفی به كودكان خود، منبع تجارب اجتماعی 
آنان به حساب می آيند كه درنهايت همين تجارب به شكل گيری 
مقوالت اخالقی طی دوران كودكی و بزرگسالی منجر می شود. 
به نظر می رسد شكل گيری دلبستگی ايمن، پايه گرايش اخالقی 
سالم است. همچنين به منظور جلوگيری از آسيب های جدی 
و جبران ناپذير، شيوه های تربيتی مثبت موجب افزايش سطح 
سالمت روان شناختی كودكان، رفتار آنان و سالمت روان جامعه 

جدول 5. نتايج آزمون رگرسيون پيرامون تأثير سبک های فرزندپروری و دلبستگی با رشد اخالقی كودكان پيش از دبستان

Sig. T beta SE B متغیر

0/0001 4/310
0/435

18/156 78/254 مقدار ثابت

سبک فرزندپروری
0/0001 4/883 0/349 1/704 آزادگذاری

0/032 2/173 0/190 0/628 1/365 مستبدانه

0/0001 4/197 0/376 0/350 1/467 مقتدرانه

0/0001 8/477
0/336

14/595 123/720 مقدار ثابت

دلبستگی

0/002 3/172 0/489 1/551 تکامل انطباقی مثبت

0/0001 3/619 0/384 0/738 2/671 واکنش های هیجانی

0/003 -3/066 -0/264 0/521 -1/599 رفتارهای منفی

0/0001 -2/289 -0/114 0/785 -1/011 دوری گزیدن از حمایت چهره  دلبستگی )فرد 
مراقب(
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جدول 6. نتايج تحليل ميانجی گری متغير سبک های دلبستگی در رابطه بين سبک های فرزند پروری با رشد اخالقی

.BβSERR2Sigمتغیر وابستهمتغیر مستقل

0/600/870/0300/870/760/000سبک های دلبستگیسبک های فرزند پروری

1/320/490/2110/490/240/000رشد اخالقیسبک های دلبستگی
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می شود. چنان كه از نتايج اين تحقيق برمی آيد، دلبستگی در نقش 
ميانجی در ارتباط سبک های فرزندپروری با رشد اخالقی عمل 
می كند. نتايج فوق با تحقيقات قربانی و امانی ]27[ و پيمان نيا و 

برومندنسب ]28[ همسوست.

در تبيين اين يافته می توان گفت دلبستگی ايمن در زمان 
كودكی رخ می دهد. زمانی كه والدين پاسخگوی نيازهای كودک 
به  امنيت  حس  با  تا  می شود  داده  اجازه  كودک  به  هستند، 
كاوش محيط بپردازد و به توانايی خود در مواجهه با چالش ها 
اعتمادبه نفس پيدا كند. طبق نظريه دلبستگی، تعامل اوليه بين 
كودک و مراقب اوليه كودک، به شكل باورهايی درونی می شود. 
از نقاط قوت مطالعه اثرات دلبستگی كودكی به دوره بزرگسالی 
در حوزه های رشد اخالقی و روابط نزديک گسترش پيدا می كند. 
الگوی فرزند پروری سالم می توانند پيش بينی كننده خوبی برای 
ويژگی های اخالقی اجتماعی كودكان باشند. همچنين از نقاط 
ضعف مطالعه؛ والدين به دليل وابستگی عاطفی به كودكان خود، 
نهايت  در  كه  می آيند  به حساب  آنان  اجتماعی  تجارب  منبع 
همين تجارب به شكل گيری مقوالت اخالقی طی دوران كودكی 
و بزرگسالی منجر می شود. اين پژوهش نيز همانند بسياری از 
پژوهش های ديگر با محدوديت هايی روبه رو بود كه محققان سعی 
كردند آن را رفع كنند و می توان به مواردی نظير كمبود پيشينه 
مشابه با موضوع پژوهش در ايران و خارج از كشور، زياد بودن 
احساس  دانش آموز،  خستگی  سبب  پرسشنامه  سؤاالت  تعداد 
مسئوليت نداشتن و انگيزه الزم در ارتباط با تكميل پرسشنامه 

در بين برخی از مادران اشاره كرد.

نتیجه گیری

شيوه های  از  والدين  داد  نشان  حاضر  پژوهش  يافته های 
مختلف سهل گيرانه، مستبدانه و مقتدرانه در برخورد با فرزندان 
خود استفاده نموده اند، اما سبک غالب سبک سهل گيرانه بوده 
است. دلبستگی، عالوه بر اثر مستقيم بر رشد اخالقی، به صورت 
غيرمستقيم در رابطه بين سبک های فرزندپروری با رشد اخالقی 
نقش دارد. رشد اخالقی در بستر امن خانواده و در طی فرايند 
ارتباطی عاطفی والدين با فرزندان و نهادينه كردن آن ها در فرد 
حاصل می شود و بدين ترتيب افراد بر اساس آن رفتارهای خود 
را جهت می دهند؛ چيزی كه افراد ناايمن اجتنابی و دوسوگرا 
به واسطه انحراف از مسير اصلی نظام دلبستگی از آن محروم 
هستند. نتايج اين پژوهش می تواند اطالعات مهمی را به والدين، 
و  مهربانی  با  والدين  چقدر  هر  دهد.  ارائه  مربيان  و  معلمان 
حساسيت بيشتری به نيازها و اشارات فرزندانشان توجه داشته 
باشند، دلبستگی ايمن كودكان افزايش می يابد. چون دلبستگی 
ايمن در زمان كودكی رخ می دهد، بنابراين رشد اخالقی نوجوانان 
دارد.  كودكی  دوران  در  آنان  دلبستگی  به  بستگی  جوانان  و 
آموزش مهارت های فرزندپروری و آشنايی والدين با شيوه های 

فرزندپروری مقتدرانه برای ارتقای رشد اخالقی فرزندان می تواند 
مفيد و سودمند باشد، به دليل اينكه شخصيت روانی و فرهنگی 
كودک تا قبل از شش سالگی پايه ريزی می شود و انسان اين زمان 
را بيشتر در خانواده می گذراند. اين پژوهش نيز همانند بسياری از 
پژوهش های ديگر با محدوديت هايی روبه رو بود كه محققان سعی 
كردند آن را رفع كنند و می توان به مواردی نظير كمبود پيشينه 
مشابه با موضوع پژوهش در ايران و خارج از كشور، زياد بودن 
تعداد سؤاالت پرسش نامه )سبب خستگی دانش آموز( و نداشتن 
احساس مسئوليت و انگيزه الزم در ارتباط با تكميل پرسش نامه 

در بين برخی از مادران اشاره كرد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

طرح پژوهشی حاضر توسط معاونت پژوهشی و كميته اخالق 
دانشگاه بهزيستی و توانبخشی مورد تاييد قرار گرفته است )كد: 
IR.USWR.REC.1399.043(. اصول اخالقی تماماً در اين مقاله 
زمان  هر  داشتند  اجازه  كنندگان  شركت  است.  شده  رعايت 
كه مايل بودند از پژوهش خارج شوند. همچنين همه شركت 
كنندگان در جريان روند پژوهش بودند. اطالعات آن ها محرمانه 

نگه داشته شد.

حامي مالي

اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسی نويسنده اول در گروه 
پيش دبستانی، دانشكده علوم تربيتی و رفاه اجتماعی، دانشگاه 

علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی، تهران است.
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