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Introduction 
Being a parent is an amazing role that brings with it issues such as 

happiness, pride and some difficulties. To overcome these difficulties 

requires the participation of both parents. This has caused problems for 

parenting and has led to dissatisfaction for mothers. In some studies, 

relationship quality has been reported as the best predictor of parental 

participation. It seems compatibility in marital relationships is one of the 

important factors that can affect the father involvement. From a systemic 

point of view, family members can influence each other. In today's Iranian 

society, parents are increasingly concerned about their children's academic 

progress. Research has shown that parental education is associated with 

mental health as well as children's problem-solving functions. To our 

knowledge, few studies have examined the link between the father's level of 

education and his involvement. Another aims of this study was to examine 

the mediating role of mother-adolescent relationship quality in the relation 

between marital adjustment and parental involvement. 

 

Method 

The research method is a correlational type, namely path analysis. The 

population of this study included all families with adolescent-boys aged 13 
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to 15 in the city of Isfahan in 2018. Three hundred and six people were 

selected using multi-stage cluster random sampling method. To collect data 

Alabama Parenting Questionnaire, Dyadic Adjustment Scale, Parent-Child 

Relationship Scale were used. Data were analyzed by multiple regression 

and path analysis, using SPSS and AMOS software packages. 

 

Results 
The results showed that mother-adolescent relationship quality, marital 

adjustment and father's level of education have direct and positive effects on 

father involvement. The results indicated the mediating role of mother-

adolescent relationship quality in the relationship between marital 

adjustment and father involvement. 
 

Conclusion 
The assumed model fitted to the data well, and the mediating role of the 

mother adolescent relationship quality was significant. The marital 

adjustment has direct and indirect effects on father involvement. Marital 

adjustment and parenting were closely related. It was observed that the 

marital adjustment is correlated with the mother-adolescent relationship 

quality and has been able to influence the father involvement through mother 

adolescent relationship quality. The present study showed that, contrary to 

popular belief, parents can't compensate each other's shortcomings in 

parenting. If mother withdraws from interaction with children and parental 

duties, this will lead to father's withdrawal in parental responsibilities. The 

path of parental education toward father involvement was significant and on 

the other hand, education explains part of the variance of parental 

involvement.  
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 چکیده
دارای فرزند نوجوان، مشارکت پدر در فرزندپروری است. به همين  های انوادهخ های دغدغهيکی از 

مشارکت پدر  بينی پيشدليل شناسايی عوامل تأثيرگذار بر آن دارای اهميت است. اين پژوهش با هدف 
 شد. روش نوجوان و سطح تحصيالت پدر انجام -از طريق سازگاری زوجی، کيفيت رابطه مادر

دارای نوجوان  یها خانواده کليه شامل پژوهش اينه جامع بود. مسير تحليل وعن پژوهش، همبستگی از
 بودند. روش 9910-18)آموزش و پرورش( شهر اصفهان در سال تحصيلی  0 ناحيه 90تا  99پسر 

خانواده، شامل نوجوان به همراه  971) نفر 972 چندمرحله ای بود. ای خوشه تصادفی يریگ نمونه
والدگری آالباما )مشارکت پدر(، سازگاری زوجی و پرسشنامه کيفيت رابطه  های پرسشنامهوالدين( به 

 افزارهای نرمبا استفاده از رگرسيون چندگانه و تحليل مسير و بوسيله  ها دادهفرزندی پاسخ دادند.  -والد
SPSS و AMOS .وبی خ برازش ازپيشنهادی  مدل که دادند نشان ها يافته مورد تحليل قرار گرفتند

شدند. همچنين در مدل مسير حاضر، کيفيت  دار معنیمستقيم  مسير تمامی ضرايب و است رخوردارب
گفت متغيرهای موجود در مدل،  توان میرا بر عهده دارد. در مجموع  ای واسطهنوجوان نقش  –رابطه مادر

بيين نمايند. مشارکت پدر را به خوبی ت توانند مینوجوان  –بويژه سازگاری زوجی و کيفيت رابطه والد
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 800 (1 ی شماره ،1044 بهار و تابستان ،82 سال چهارم، ی دوره) اهواز چمران شهید گاهدانش شناختی روان آوردهای دست

نتايج پژوهش حاضر مؤيد نقش برجسته تعامالت خانوادگی در دخيل شدن و مشارکت پدر در امر 
 . متخصصان در زمينه ارتقاء سالمت و انسجام خانواده باشند رسان ياری تواند می ها يافتهفرزندپروری بود و 

 

 حصيالت پدرنوجوان، سازگاری زوجی، ت –مشارکت پدر، رابطه مادرکلید واژگان: 
 

 مقدمه

 گرو در سالم جامعه به دستيابی که ، چرارود یم شمار به جامعه اصلی ارکان از يکی خانواده

 ,Vaez, Zargar, Naami, Doostgharin & Mehrabizadeh) است خانواده اعضای سالمت

اهميت دارد. از ميان تمام عواملی که  خانواده کانون رشد فرزندان است و سالمت آن. (2019

نيست. والد بودن هيچ کدام به اهميت فرزندپروری  دهند یمرشد فرزند را تحت تأثير قرار 

است که مسائل خوشايندی همچون شادی و غرور و البته  يزانگ شگفتايفای نقشی 

والدگری  ،. عالوه بر اين(Sanders & Morawska, 2018)را همراه خود دارد  هايی یدشوار

درستی از نوجوانان خود دارند، نظارت و کنترل دقيقی بر  زمانی ثمربخش است که والدين

آنان به شکل مطلوبی  یها درخواستو از سوی ديگر به نيازها و  دهند یمانجام  ها آنی رو

والدگری که بعد از ايجاد نقش زوجی . (Sharifi, Amiri & Ghasemi, 2016) دهند یمپاسخ 

مرهون مشارکت هر دو والد  ها یدشوارآسان نيست. غلبه بر اين  دهد یمبرای والدين رخ 

برای  ها تالشاولين است، به عبارت ديگر، پدر نيز همانند مادر در فرزندپروری نقش دارد. 

. او در مدل خود گردد میباز  Lamb et al. (1985) های پژوهشمفهوم سازی مشارکت پدر به 

اشتياق )تعامل مستقيم با فرزند به شکل مراقبت  الف: که عبارتند از کند میسه مؤلفه را معرفی 

در دسترس بودن )پدر در دسترس  :ب ؛يادگيری(-ياددهی های فعاليتو نيز  کردن بازیاز او، 

و تنظيم  يزیر رنامهب) پذيری يتمسئولج:  ؛اما نه به صورت مستقيم و فيزيکی( باشد یمفرزند 

 . (Sanders & Morawska, 2018)مبتنی بر فرزند و مراقبت تأمين نيازهای کودک  های يتفعال

 ينتر مهم، سؤال شد، يکی از «پدر خوب»در يک پژوهش کيفی، وقتی از افراد درباره مفهوم 

خوب بودن پدر، نحوه ارتباط پدر با فرزندان و البته زمانی که پدران برای فرزند صرف  یها مؤلفه

 Younesi Sinaki and Dolatshahee (2019)(. Park & Kwon, 2019، عنوان شد )کنند یم

 بينی يشپگزارش دادند از ميان ابعاد والدگری، مشارکت عاطفی توانست بيشترين سهم را از 

مشکالت رفتاری کودکان مشکالت رفتاری فرزندان تبيين کند و بيانگر نقش مهم آن در کاهش 
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اين ثير دارد که أمشارکت پدر بر رضايت از نقش مادری و سالمت روانی مادر نيز ت. باشد می

 & ,Nomaguchi, Brown) تطور غيرمستقيم بر بهداشت روانی کودک مؤثر اس بهموضوع 

Leyman, 2017) باعث افزايش سطح  فرزند، ارتباط با پدر در عاطفی مشارکت. همچنين

. کودکانی که با پدران خود تعامل دارند در دوران شود میسالمت روانی کودک در بزرگسالی 

را حل کنند و مسائل و مشکالت خود  توانند مینوجوانی تنيدگی کمتری را تجربه کرده و بهتر 

. (Mohammadi & Fouladchang, 2018) از سازگاری بهتری نيز برخوردار خواهند بود

زندگی به دور از پدر به موفقيت تحصيلی کمتر و مشکالت رفتاری بيشتر بخصوص در ميان 

در  گزارش دادند که مشارکت پدر Sicouri et al. (2018) (.Jodl, 2015) شود میپسران منجر 

 عملکرد و سالمت رفتاری فرزندان اهميت دارد.  ارتقاء

و  و انتظارات جامعه کنند یمرا ايفا پدران در خصوص کودکان نقش بيشتری  هچه امروزاگر

آنـان در مراقبت از کودکانشان بـه واسـطه تغييـرات سـريع و اساسـی اجتماعی و  هـای نقـش

ست پدران، بسيار توسعه يافته ا های نقشاقتصادی و نيز تحول در درک و انتظارات جامعه از 

(Ghaderi, Alaee Karahrudi, Yousefi Chaijan & Nasiri Oscui, 2014) با اين حال گاهی ،

. حداکثر بيست کشند یمشاهد هستيم که پدران، خود را از تربيت فرزند و تعامل با او کنار 

 ,.Sicouri et al) دهند یمفرزندپروری را پدران تشکيل  یها برنامهدرصد از والدين مشمول 

آموزشی  یها برنامههمچنين در پژوهشی ديگر که با موضوع مشارکت والدين در . (2018

درصد از پدران در تمام جلسات  99خانواده انجام گرفت، گزارش داده شده است که تنها 

 ,Hughes)درصد بوده است  00آموزشی شرکت کردند، در حالی که اين مشارکت در مادران 

Burton, Le Grange & Sawyer, 2018) . است، در واقع از گذشته  دار يشهرالبته اين موضوع

تأکيد  شناختی روانعنوان مبنای همة تحوالت  بر مفهوم مادر و مناسبات مادر و فرزند، به

، در ای حاشيه، به عنوان نقش ها ارزيابیو نقش پدر کمتر مورد توجه بوده و معموالً در  اند کرده

اقتصادی خارج از منزل از  های فعاليتن به عرصة ورود زنا. هر چند با نظر گرفته شده است

، اين موضوع تعديل شده يکسو و افزايش ساعات فراغت مردان و بازگشت ايشان به خانه

شده است، اما همچنان اين موضوع  تر فراهممشارکت بيشتر پدران در والدگری  است و زمينه

 . (Mohammadi & Fouladchang, 2018)با استانداردها فاصله دارد 

 مشارکت عاطفی و ارتباطی  در واقع کماکان در خصوص نوجوانان، يکی از مشکالت، عدم
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. در جامعه ايرانی بويژه هنگامی که خانواده فرزندی در دوره نوجوانی دارد، نقش باشد یمپدر 

به علت اشتغال خارج از  کنند یماز نقش مادر است. بسياری از پدرها عنوان  تر کمرنگپدر 

دران و مادران در امر کلی بين پ طور بهاگرچه خانه، مادر وظيفه اصلی را در تربيت دارد. 

جنسيتی و  یها نقشمشارکت والدين تا حدی تفاوت وجود دارد و اين مسئله ناشی از ماهيت 

، اما آنچه باشد یمانتظارات جامعه از زن و مرد است که متعاقب آن تعامل بيشتر مادر و فرزند 

(. Eccles & Harold, 1996) است فقدان مشارکت يا مشارکت ضعيف پدر است ساز مشکل

Volker and Gibson (2014)  معتقد هستند مشارکت پدر تأثيرات قابل توجهی بر رشد فرزند

موجب افزايش سطح عملکرد  تواند یمهمچنين نشان داده است مشارکت پدر  ها پژوهشدارد. 

و ( Cabrera, Shannon & Tamis-LeMonda, 2007) شناختی، احساسی و اجتماعی فرزندان

 ,Harris, Furstenberg & Marmer)در برابر رفتارهای پرخطر و بزهکارانه محافظت فرزندان 

1998; Volker & Gibson, 2014) .شود  

ی و کيفی پدر در اقتصادی بر مشارکت کمّ -عیو اجتما یشناخت روانعوامل مختلف 

. از جمله اين عوامل (Volker & Gibson, 2014)فرزندپروری و امور مربوط به آن مؤثر است 

 ,Lamb)فرزندپروری پدر  های يیتوانامادر درباره  یها نگرشت باورها و به تأثيرا توان یم

 ها پژوهشاشاره کرد. در برخی از ( Holmes & Huston, 2010)و نظام باورهای پدر  (2012

 & Fagan)مشارکت پدر گزارش شده است  کننده بينی يشپبهترين نيز، کيفيت رابطه به عنوان 

Palkovitz, 2007; Varga & Gee, 2017) البته اين کيفيت روابط در خانواده، شامل رابطه پدر .

گزارش دادند که  Holland and McElwain (2013). باشد یممادر با يکديگر و نيز با فرزندان 

نوجوان و در نتيجه، مشارکت بيشتر پدر  -رابطه پدر تر مناسبرابطه زوجی بهتر با کيفيت 

مرتبط است. در واقع کيفيت رابطه زوجی يکی از عواملی است که با موضوع مشارکت پدر در 

روابط دوسويه مشکالت فرزندپروری و رضايت  Khajehei (2016)فرزندپروری مرتبط است. 

سازگاری زوجی را دارای ارتباط نزديک . او کند یمرا گزارش  ها زوجاز صميميت ارتباطی بين 

سازگاری در روابط  رسد یم. به نظر کند یممعرفی  ها خانوادهبا کارکردهای فرزندپروری در 

پدر را تحت تأثير قرار دهد. کيفيت  مداخله تواند یمزوجی يکی از عوامل مهمی است که 

ر جهت اخذ مشارکت پدران رابطه بين مادران و پدران يکی از عوامل مؤثر بر تالش مادران د

 . در واقع اين امکان وجود دارد که باشد یمفرزندپروری  های يتفعالدر تربيت فرزند و ساير 
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 .(Varga & Gee, 2017) شودرابطه ضعيف زوجی و ناسازگاری، به مشارکت کمتر پدر منجر 

 –والدفرزندی است. تأثير کيفيت روابط  –روابط والد يکی از روابط با اهميت در خانواده،

نوجوان، در سالمت روان نوجوانان، به عنوان عامل محافظتی در برابر نشانگان افسردگی در 

 رابطه. (Withers, Cooper, Rayburn & McWey, 2016)ابتدای نوجوانی بررسی شده است 

حمايتی و مثبت  رابطهفرزندی در رشد و بالندگی فرزندان نوجوان، اهميت فراوانی دارد.  -والد

 ,Schofield, Conger)حتی سالمت جسمی را نيز در برداشته باشد  تواند یمفرزند  -والد

Gonzales & Merrick, 2016) .فرزندی بر سالمت  –عالوه بر تأثيراتی که کيفيت روابط والد

در ساير تعامالت خانواده نيز نقش داشته  تواند یمنوجوان در ابعاد مختلفی دارد، اين تأثيرات 

تأثيرات سيستمی روی يکديگر تأثير بگذارند.  توانند یمباشد. از نگاه سيستمی اعضای خانواده 

کنند. در تأثيرات مستقيم، رفتار يک نفر به نگهداری  عمل میمستقيم و غيرمستقيم  صورتبه 

کند که اين سازوکار سالمت روانی را تقويت و يا تضعيف  شکلی از رفتار در ديگران کمک می

افراد ديگری  تأثير کنند. در تأثيرات غيرمستقيم، تعامل بين دو تن از اعضای خانواده تحت می

و به اصطالح شخص ثالث نام دارد. اثر شخص ثالث  قرار دارد که در صحنه حضور ندارند

 منجر به آسيب برای خانواده گردد. تواند میتواند حامی مؤثری برای رشد باشد همچنان که  می

زناشويی مادران و پدران، صميمی و مناسب است، والدين فرزندان  رابطهبرای مثال، زمانی که 

ها را  گيرند و البته کمتر آن ها ايراد می از آن کنند و کمتر خود را، بيشتر تشويق و تحسين می

زا و متعارض است، والدين به  کنند. در مقابل وقتی که زندگی زناشويی تنش سرزنش می

در واقع در روابط (. Bronfenbrenner, 1995کنند ) احتمال بيشتر ابراز خشم، انتقاد و تنبيه می

روی ساير کارکردهای خانواده  تواند یمابط خانوادگی، حتی اگر پدر يکسوی آن نباشد، اين رو

 از جمله مشارکت پدر، اثرگذار باشد. 

در جامعه ايرانی، بخش اعظمی از مشارکت والدين در فرزندپروری به مسائل تحصيلی 

بيشتر والدين پيشرفت تحصيلی فرزندان شده است.  دغدغه. امروزه گردد یمفرزندان باز 

و نيز ارتباط بين مدرسه و خانواده، افراد با سطح تحصيالت خانواده  یها آموزشمعموالً در 

در پژوهش خود گزارش دادند که  Rostad et al. (2017) گوناگون ميزان حضور متفاوتی دارند.

فرزندپروری نشان  یها دورهپدران با تحصيالت دبيرستان يا کمتر، تمايل کمتری به شرکت در 

عالوه باالتر نيز نسبت مشارکت کمتر از مادران است. هر چند در پدران با تحصيالت  دهند یم
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نشان دادند که ميزان تحصيالت پدر با سالمت روان و نيز با  ها پژوهشتحصيلی  حوزهبر 

با اين  .(KhajeNoori & Dehghani, 2016)کارکردهای حل مسأله فرزندان مرتبط است 

مشارکت پدر در فرزندپروری  بين يشپيکی از متغيرهای  تواند یممقدمه، ميزان تحصيالت 

 باشد و از اين رو اين متغير وارد پژوهش گرديد.

بيشتری در امور مربوط  فرزندشان در سنين پايين است مشارکت نسبتاً که یزمانوالدين تا 

، حال اينکه تغيير روابط شود یمارکت کاسته به او دارند. با ورود فرزند به نوجوانی اين مش

يا عوامل  شود یمناشی از شرايط سنی و خلقی فرزند باعث اين تفاوت در ميزان مشارکت 

است. با توجه به ادبيات پژوهشی موجود، مشارکت عاطفی پدر،  یا گستردهديگر، بحث بسيار 

 کننده بينی يشپرسی عوامل در خصوص سالمت نوجوان اهميت بسزايی دارد و به همين دليل بر

نقش سازگاری  حاضر است. پژوهش حاضر سعی دارد مطالعهآن از طريق يک پژوهش، هدف 

و  مشارکت پدر بررسی کند بينی يشپوان و نيز تحصيالت پدر را در نوج –زوجی، رابطه مادر

ص برازش مسير عوامل مؤثر بر مشارکت پدر را مشخ ينتر مناسباز طريق يک تحليل مسير، 

نوجوان را بين متغيرهای  -کيفيت مادر یا واسطهنمايد. همچنين پژوهشگر سعی دارد نقش 

 سازگاری زوجی و مشارکت پدر بررسی نمايد.
 

 روش
 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

 کليه شامل پژوهش اين ی جامعهمسير بود.  تحليل نوع از همبستگی حاضر پژوهش

ناحيه چهار )آموزش و پرورش( شهر اصفهان در  90تا  99پسر دارای نوجوان  یها خانواده

 چندمرحله ای بود. ای خوشه تصادفی يریگ نمونه بودند. روش 9910-18سال تحصيلی 

Loehlin (2004)  مشابه  های مدلمعادالت ساختاری و  های مدلدر خصوص حجم نمونه در

را نامناسب  977و حجم نمونه کمتر از معتقد است بايد اندازه نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد 

 اند دادهپيشنهاد  ها پژوهشرا برای اين نوع  907دانسته است. همچنين برخی حداقل حجم 

(Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2009) های يرستاندباز ميان . برای انتخاب نمونه 

از هر مدرسه يک کالس به عنوان متوسطه اول پسرانه پنج دبيرستان انتخاب شد. در مرحله بعد 

نوجوان به  927)شامل  نفر 087در اختيار  ها پرسشنامهنمونه در نظر گرفته شد. در مجموع 
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همراه مادر و پدر( قرار گرفت. با توجه به اينکه مخاطب پرسشنامه والدگری و کيفيت رابطه، 

نگين در تحليل آماری نوجوانان و مخاطب پرسشنامه سازگاری، هر دو والد بودند )نمره ميا

صورت  گانه سه یها پرسشنامهبايد با تکميل مجموعه  ها دادهلحاظ شده است( و نيز استحصال 

مخدوش و ناقص حذف شدند. همچنين تعدادی از  یها پرسشنامه، از اين رو، گرفت یم

. مجموعه پرسشنامه وارد تحليل شد 971پژوهش بازگشت داده نشدند. در مجموع  یها پرسشنامه

( و 88/01±81/0) (، مادرها70/90±81/7نوجوان ) کنندگان شرکت سن معيار انحراف و ميانگين

 بود. (10/00±99/2پدرها )
 

 ر پژوهشاابز

يک ابزار  9پرسشنامه والدگری آالباما ی آالباما )مشارکت پدر(:والدگرپرسشنامه 

کرت از يل که به صورت باشد یمماده  09 شامل آن، فرم کودک و نوجوانخودگزارشی است و 

پنج عامل مشارکت  بپرسشنامه در قال نيا ی. محتواگردد یم یگذار نمره ،شهي=هم0، = هرگز تا9

 بيضر .گردد یمخالصه  یبدن هيتنباطالع، اقتدار، نظارت ضعيف و مثبت،  یوالدگر ،پدر

نشانگر اعتبار  زين یشنامه والدگرموجود در پرس گانه ششنمره کل و عوامل  یبرا يیبازآزما

 مطالعهبا  سهياست که در مقا 82/7تا  00/7از  يیايپا باي. دامنه ضرباشد یمپرسشنامه  نيخوب ا

Martinez and Garsia (2007)  و Frick (1991)  باشد یمقابل مالحظه (Samani, 2011) . الزم

مشارکت پدر اين پرسشنامه مورد تحيل قرا گرفته  ياسمق خردهبذکر است در پژوهش حاضر، 

 به دست آمد. 89/7مشارکت پدر،  ياسمق خردهاست. پايايی مقياس به شيوه آلفای کرونباخ برای 

ماده  91، دارای Spanier (1976) 1زوجی سازگاری مقياس مقیاس سازگاری زوجی:

با  که رود می به کار زوجی يا شوهر، و زن نظر از زناشويی رابطه ی کيفيتارزياب برای و است

را  صميمانه رابطه يک در سازگاری کلی توان می کل، نمره محاسبه با و کنند می زندگی يکديگر

و  توافق پيوستگی، سازگاری، عدبُ چهار مقياس اين که دهد می نشان عاملی کرد. تحليل ارزيابی

. دهد می دست به بندی رتبه متفاوت نوع سه زوجی سازگاری . مقياسسنجد می را محبت ابراز

 روايی است. بهتر سازگاری دهنده نشا باالتر نمرات و دارد قرار 909 تا صفر بين کل نمره دامنه

                                                           
1-  Alabama Parenting Questionnaire 

2-  Dyadic Adjustment Scale 
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 نيز همزمان روايی از مقياس است. اين شده بررسی محتوا روايی روش با ابتدا مقياس اين

 درونی همسانی و بيانگر 12/7 زوجی سازگاری مقياس کل نمره باخکرون است. آلفای برخوردار

 آمد. به دست 10/7کرونباخ  آلفای نيز، حاضر پژوهش . دراست مقياس اين توجه قابل

کاغذی و  -مداد یها آزموناين پرسشنامه يکی از : 1فرزند –مقیاس کیفیت رابطه والد

انان در مورد رابطه با والدين خود است. برای سنجيدن نظر جوانان و نوجو یا ماده 10ابزاری 

کيفيت با هدف سنجيدن  9189در سال  Fine, Morland and Schwebelاين پرسشنامه توسط 

مقياس رابطه  (.Sanaei, Hooman & Alaghmand, 2008شده است )فرزندی تهيه  –رابطه والد

دو فرم دارد، يکی برای سنجيدن رابطه فرزند با مادر و ديگری برای سنجيدن رابطه  یفرزندوالد 

 فرزند با پدر. عوامل اين پرسشنامه در فرم مادر عبارتند از: عاطفه مثبت مادرانه، آزردگی/

جمع تباط يا گفت و شنود مادرانه است. نمره کل عبارت از سردرگمی نقش، همانندسازی و ار

دريافتند اين مقياس با  Sanaei et al. (2008)(. Sanaei et al., 2008) هاست ياسمق خرده يانگينم

، همسانی 12/7مربوط به مادر و آلفای کلی  های ياسمقبرای خرده  10/7تا 29/7ضريب آلفای 

به  دانشجو 109را سازندگان اين مقياس با اجرای پرسشنامه بر درونی عالی دارد. اين ضريب آلفا 

 آمد.  به دست 81/7آوردند. در پژوهش حاضر پايايی مقياس به شيوه آلفای کرونباخ  دست

 

 روش اجرای پژوهش
 های يرستاندبپژوهش و با کمک مشاوران  اجرای برای الزم مجوزهای کسب از پس

مورد  خود، در معرفی ضمن کالس، هر در و کرده مراجعه انتخابی یها کالسمنتخب، به 

که  شد داده اطمينان کنندگان شرکت بهشد.  ارائه توضيحاتی تحقيق های ضرورتو  اهداف

مختار  و اگر فردی، تمايل به حضور در پژوهش ندارد، ماند خواهد محرمانه ها آن های پاسخ

لدين نيز طی دو مرحله فراخوان، پرسشنامه مربوط به وا پاسخ ندهد. ها پرسشنامهاست که به 

که  يیها خانوادهمربوط به  یها دادهدر هر مدرسه و در جلسات اولياء به والدين داده شد. ضمناً 

 وارد مرحله تحليل نشدند.  يکی از والدين حضور نداشت )موارد طالق يا فوت يکی از والدين(
 

 ها داده تحلیل و تجزیه
 در تببين متغير مالک )مشارکت  بين يشپسهم متغيرهای  در پژوهش حاضر ابتدا برای تعيين

 

                                                           
1-  Parent-Child Relationship Scale 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Schwebel%2C+Andrew+I
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 یا واسطهپدر(، از رگرسيون چندگانه استفاده شد. سپس برای بررسی مسير مفروض و نيز نقش 

 و ارزيابی پژوهش، برای اين نوجوان، از تحليل مسير کمک گرفته شد. در –کيفيت رابطه مادر

Xآزادی ) درجات بر کای مجذور نسبت های شاخص از مدل مفروض بررسی
2
/dfنيکويی ،) 

 (، ريشهAGFI) شده اصالح برازش ، نيکويی(IFI) (، شاخص برازش افزايشیGFIبرازش )

 گرديد. استفاده( CFI) تطبيقی برازش ( و شاخصRMSEA) تقريب خطای ميانگين مجذور
 

 ها یافته
Table 1. 

Mean, standard deviation and correlation coefficients between variables 

* p≤0/05, ** p≤0/01 
Table 2. 

Level of education of parents 

Frequency  

Father Mother Level of Education 

- - Illiterate 
8 8 High school 

33 45 Diploma 
24 12 Associate Degree 
26 33 Bachelor 
8 4 MA 
3 - P.H.D 

 

مشارکت پدر، سازگاری زوجی و  بين که دهد می نشان 9 جدول همبستگی ضرايب نتايج

(. بين مشارکت پدر و متغير >79/7pوجود دارد ) داری معنینوجوان همبستگی  -رابطه مادر

 (. >70/7pيافت شد ) داری معنیتحصيالت پدر نيز همبستگی 
Table 3. 

General model fitness tests 

RMSEA AGFI GFI IFI CFI χ2/df Indicators 

0.03 0 .94 0.98 0.99 0.99 1.118 Values 

0.07 0.90 0.90 0.90 0.90 3 Acceptable Values 
 

4 3 2 1 SD Mean Variables  

   - 5.49 18.73 Father Involvement 1 

  - 0.35** 20.96 144.29 Marital Adjustment 2 

 

 
- 0.25** 0.51** 20 126.52 

Mother-Adolescent 

Relationship Quality 
3 

- 0.09 0.12 0.22* - - Father's Level of Education 4 
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که  باشد میبرای برررسی برازندگی مدل کلی  هايی شاخص دهنده نشان، 9جدول شماره 

 .کند یممناسب بودن مدل پيشنهادی را تأييد 
Table 4. 
Stepwise Multiple Regression Equation - Investigate the effect of variables with the 

father involvement 

P F R
2 

R t β S.E B Variables  

0.001 14.02 
  1.53 - 3.57 5.48 Constant 

1 
0.11 0.35 3.74 0.35 0.03 0.09 Marital Adjustment 

0.001 22.86 

  -1.53 - 3.83 -5.89 Constant 

2 
0.30 0.56 2.72 0.23 0.23 0.06 Marital Adjustment 

  5.28 0.45 0.02 0.13 
Mother-adolescent 

Relationship 

0.001 17.59 

  -2.09 - 3.88 -8.12 Constant 

3 

0.33 0.59 2.44 0.21 0.02 0.06 Marital Adjustment 

  5.33 0.45 0.02 0.12 
Mother-adolescent 

Relationship 

  2.26 0.19 0.37 0.84 
Father's Level of 

Education 
 

متغيرها در معادله رگرسيون قرار گرفتند و نتايج بيانگر اين بود که توانستند  ،0 در جدول

نوجوان در بين دو متغير  -مشارکت پدر را تبيين کنند. برای اينکه مشخص شود رابطه مادر

دارد، بايد بعد از وارد شدن اين متغير به  ای واسطهسازگاری زوجی و مشارکت پدر، نقش 

يونی، مقدار ضريب همبستگی چندگانه و ضريب تعيين تغيير کند و مقدار ضرايب رگرس معادله

رگرسيونی استاندارد کاهش پيدا کند. در جدول فوق در مرحله اول، متغير سازگاری زوجی 

آن  β و مقدار باشد می 90/7وارد معادله گرديده است و مقدار همبستگی آن با مشارکت پدر 

بعد، متغير کيفيت  مرحلهمشارکت پدر دارد. در  بينی پيشغير در اين مت 90/7نشان از تأثير 

افزايش پيدا  01/7نوجوان نيز به معادله افزوده شد و مقدار همبستگی چندگانه به  -رابطه مادر

در متغير  β سازگاری زوجی را کاهش داده است. اين تغيير در مقدار βکرده است و مقدار 

بين دو متغير  ای واسطهنوجوان نقش  -فيت رابطه مادرکه کي دهد میسازگاری زوجی نشان 

 اری زوجی و مشارکت پدر دارد.سازگ

مستقيم متغيرها در مدل بررسی بودن مدل کلی، اثرات مستقيم و غير دار معنیبا توجه به 

 آمده است. 0در جدول آن شد که نتايج 
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Table 5. 

Standardized Direct, Indirect and Total Effects 

Sig 
Total 

Effect 
Sig 

Indirect 

Effect 
Sig 

Direct 

Effect 
 

0.008 0.26 - - 0.008 0.26 
Marital Adjustment  
Mother-adolescent 
Relationship  

0.001 0.46 - - 0.000 0.46 
Mother-adolescent 
Relationship  Father 
Involvement 

0.012 0.33 0.017 0.12 0.000 0.21 
Marital Adjustment 
Father Involvement  

0.02 0.19 - - 0.02 0.19 
Father's Level of 
Education  Father 
Involvement  

 

نوجوان توانست در رابطه  -، کيفيت رابطه مادرشود میمشاهده  0که در جدول  طور همان

، مدل مفهومی پژوهش 9ايفا کند. در شکل  ای واسطهسازگاری زوجی و مشارکت پدر نقش 

(. همچنين >70/7p) شود میمشاهد  نوجوان -کيفيت رابطه مادر ای واسطههمراه با اثر متغير 

 02/7و  19/7نوجوان به ترتيب برابر با  -زوجی و کيفيت رابطه مادراثر مستقيم سازگاری 

(79/7p< و تحصيالت پدر بر مشارکت پدر )باشد می 91/7 (70/7p<.) 
 

 
Figure 1. Assuming Research Path Model 

 

 گیری و نتیجهبحث 
  تييد مدل مفروض پيشايندهای مشارکف اين پژوهش ابتدا تأکه عنوان شد هد گونه همان
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 نوجوان بين -کيفيت رابطه مادر ای واسطهپدر توسط تحليل مسير و سپس بررسی نقش 

مشارکت پدر و سازگاری زوجی بود. در مجموع متغيرهای سازگاری زوجی، کيفيت رابطه 

(. مدل مفروض >79/7pنوجوان و تحصيالت پدر توانستند مشارکت پدر را تبيين کنند ) -مادر

 نوجوان نيز برازش مناسبی داشت.  -ابطه مادرکيفيت ر ای واسطهو نقش 

پژوهش حاضر، سازگاری زوجی بر مشارکت پدر دارای تأثيرات  های يافتهمنطبق بر 

 & Fagan) گذشته همسو است های پژوهشبا برخی  ها يافتهمستقيم و غيرمستقيم است که اين 
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2013; Kouros, Papp, Goeke-Morey, & Cummings, 2014; Nelson, O'Brien, Blankson,  
 

Calkins, & Keane, 2009; Piotrowska et al., 2017; Ponnet et al., 2013; Varga & Gee,  
 

فرزندپروری اثربخش است. سازگاری زوجی و  های جنبه(. مشارکت پدر يکی از 2017

 ,Hershkowitz, Dekel, Fridkin & Freedman) دارندزندپروری ارتباط تنگاتنگی با يکديگر فر

والدگری از جمله مشارکت پدر، بستگی به کار مشترک پدر و مادر در اين  های فعاليت. (2017

در کنار يکديگر مثل يک تيم کار کنند و مسائل والدينی را پيش  توانند نمیزمينه دارد، وقتی والدين 

. در (Piotrowska et al., 2017)کارآمد باشد  تواند نمیببرند، ابعاد والدگری از جمله مشارکت پدر، 

ی و وجود سازگاری در روابط زوج رابطهواقع همکاری والدينی مستلزم مناسب بودن وضعيت 

معتقد هستند تعارضات زناشويی موجب مشارکت والدينی کمتر،  Piotrowska et al. (2017)است. 

. در واقع اختالف نظر شود میفرزندپروری  های تکنيک تر ضعيفانزوای ارتباطی بيشتر و بکارگيری 

کمک والدين به يکديگر  همکاری و های نگرشتأثير منفی بر  ها آنوالدين و تعارضات بين 

و مشارکت والدينی را  کند می، در نتيجه حضور والدين را در عرصه فرزندپروری کمرنگ گذارد می

 Camisasca, Miragoli and Di Blasio (2014) (.Piotrowska et al., 2017) دهد میکاهش 

همچنان عنوان  ها آنشد. اتحاد والدينی با کننده بينی پيش تواند میگزارش دادند که همبستگی زوجی 

 بر روی استرس والدگری نيز اثر داشته باشد. تواند میکردند که سازگاری زوجی 

نوجوان همبستگی دارد و  -همچنين مشاهده شد که سازگاری زوجی با کيفيت روابط مادر

نوجوان روی مشارکت پدر تأثير بگذارد. اين يافته  –توانسته است از طريق کيفيت رابطه مادر

همسو است. مکانيسم تأثيرگذاری سازگاری زوجی اينگونه  Kouros et al. (2014)ا پژوهش ب

 ها آنکننده تعالمالت  بينی پيش تواند میزن و شوهر  مابين فیاست که احساسات و رفتار منفی 
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 –با فرزندانشان باشد. در واقع وقتی روابط زوجی نامناسب است، اين آشفتگی به رابطه مادر

 ها آنو از آنجايی که زنان بيشتر تحت تأثير تعارضات زناشويی هستند و  شود مینتقل نوجوان م

در واقع  .(Kouros et al., 2014) کنند می، اين تعارضات را به روابط منتقل کنند میرا ابراز 

آن، و با تغيير در جو  نوجوان و ارتقاء -بر روی روابط مادرسازگاری زوجی با اثرگذاری 

 خيل باشد. پدر نيز ورود کند و در امور د شود میعاطفی خانواده از نگاه سيستمی باعث 

، والدين قصور و کوتاهی يکديگر شود میپژوهش حاضر نشان داد برخالف تصور که گفته 

نمايد  گيری کناره، اگر مادر از فرزند کنند میدر فرزندپروری و ايفای نقش والدينی را جبران 

. کند میو در نهايت صميمت خانوادگی کاهش پيدا  شود میاين مسئله باعث کنار رفتن پدر نيز 

نيز کمک گرفت. اين فرضيه انتقال احساس، عاطفه و رفتار از  9از فرضيه سرريز توان میدر اينجا 

 ,Stroud, Durbin, Wilson & Mendelsohn) کند میيک محيط ارتباطی به محيط ديگر را بيان 

 افتد میخانواده، سرريز زمانی اتفاق  های سيستم. در بافت تعامالت خانواده و طبق نظريه (2011

ابطه طفه مثبت يا تعارض در رکه تنش، احساس منفی يا تعارض در رابطه زوجی به تنش، عا

 –ن روابط زوجی و کيفيت رابطه مادرفرزند منتقل شود و اين همبستگی مثبت بي –والد

دريافتند که  Nelson et al. (2009). همچنين (Kouros et al., 2014) دهد مینوجوان را نشان 

والدينی به احساسات منفی  دهی پاسخکننده سطح پايين  بينی پيش تواند میعدم رضايت زوجی 

به احساسات  دهی سخپافرزندان در مادران و پدران شود. مشارکت پدر ابعاد عاطفی نيز دارد و 

 -گفت سازگاری زوجی با بهبود روابط مادر توان می. در مجموع شود میو عواطف را شامل 

مستقيم و هم  طور به، هم گذارد میروی خلقيات همسر و فرزند بر نوجوان و اثراتی که 

 مشارکت پدر را تحت تأثير قرار دهد. تواند مینوجوان  -مستقيم از کانال روابط مادرغير

فرزندی يکی از عوامل  -بسياری از مطالعات مشخص شده است که کيفيت روابط والد

نوجوان نسبت به تعامالت اجتماعی و  یها نگرشمهمی است که در تعيين انواع رفتارها و 

 ,.Hair et al., 2003; Schofield et al., 2016; Withers et al)مؤثر است  ساز مشکلرفتارهای 

نوجوان همبستگی دارد.  -ضر مشارکت پدر با کيفيت رابطه مادردر پژوهش حا(. 2016

Sanders and Morawska (2018) مستقيم با مستقيم و غير طوره بتقدند رفتارهای پدر مع

 رفتارهای فرزندان و نيز روابط بين اعضاء خانواده مرتبط است. 

                                                           
1- spillover 
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ن است لزوماً و مالک، ممک بين پيشالزم به ذکر است در پژوهش حاضر، بين متغيرهای 

رابطه علّی وجود نداشته باشد، يعنی يک رابطه دوسويه بين متغيرها نيز قابل تصور است. به 

بر کيفيت رابطه زوجی اثرگذار باشد.  تواند میاين معنی که مشارکت پايين پدر نيز 

Hershkowitz et al. (2017)  معتقد هستند اگرچه ممکن است رابطه رضايت زوجی و ابعاد

قبلی در  های پژوهشری از جمله مشارکت پدر دوسويه باشد، با اين حال بيشتر والدگ

و اين  دهند میخصوص عملکرد خانواده، نقش سازگاری را در فرزندپروری مورد بررسی قرار 

 های آسيبنقش ميانجی بين  تواند می ها زوجيک مفروضه است که روابط ضعيف بين 

خود در جايگاه  تواند میفا کند. همچنين مشارکت پدر والدين و فرزندپروری اي شناختی روان

درخصوص قرار گيرد. در پژوهشی که برای تعيين سهم متغير مشارکت والدين  بين پيشمتغير 

که از  ندنتايج نشان دادانجام شد،  والدگری های شيوهحل مسئله بر اساس  های سبک بينی پيش

سازندة حل  های سبک دار معنیمثبت و  ينب پيشوالدگری، شيوة مشارکت پدر  های شيوهبين 

  .(Mohammadi & Fouladchang, 2018)مسئله است 

 دار معنیمدل مفروض پژوهش حاضر، مسير تحصيالت والد که مشاهده شد در  گونه همان

. اين يافته با پژوهش کند میبود و در واقع تحصيالت بخشی از واريانس مشارکت پدر را تبيين 

Rostad et al. (2017) ،Sanders et al. (2010)  وReyno and McGrath (2006)  .همسو است

پذيرا بودن  تواند یمه سطح دانش و تحصيالت بيشتر تبيين کرد ک گونه ينا توان یماين نتيجه را 

تنها مشارکت پدر در  Rostad et al. (2017)نسبت به آموزش والدينی را موجب شود. اگرچه 

 توان میاما  ،اند دادهفرزندپروری را در حوزه حضور والدين در آموزش والدينی مدنظر قرار 

. باشد میآموزشی والدين  های دورهر گفت يکی از ابعاد مشارکت پدر، همين حضور پدر د

Osman et al. (2019)  آموزشی فرزندپروری و تأثير آن در  دورهتجربه يک پدر از حضور در

از وقتی آگاهيم بيشتر شد فهميدم که:  دهد یم. پدر توضيح کنند یمارتباط بهتر با فرزند را بيان 
، دهد ینمفرمان است و به من گوش علت رفتارهای فرزند نوجوانم چيست و اين باور که او نا

. به همين دليل است که پدران با تحصيالت بيشتر در امور فرزندپروری در من تغيير پيدا کرد

معموالً در خصوص  ها آنمشارکت . (Sanders & Morawska, 2018) کنند یمبيشتر مداخله 

معتقد است انتظارات والدين برای  Arad (2018). شود میمسائل تحصيلی بيشتر منعکس 

آوردن سطح باالی تحصيالت و پيشرفت تحصيلی فرزندانشان وجود دارد.  به دست موفقيت و
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الدينی که تحصيالت باالتری دارند به علت تمايل بيشتر به رشد تحصيلی فرزندشان، ميزان و

 Sanders et al. (2010). کند یمافزايش  ها آنمربوط به مدرسه در  های يتفعالمشارکت در 

، کمتر درگير تر پاييناقتصادی و تحصيالت  –پدران با سطح اجتماعی کنند میگزارش 

 های تکنيکو در نتيجه کمتر به دنبال کمک برای بهبود  شوند میالدين آموزش و های برنامه

 والدگری هستند.

همسو نبود. آنان بيان کردند  Tully et al. (2017)الزم بذکر است يافته حاضر با پژوهش 

که اين متغير دموگرافيک نتوانسته است حضور و مشارکت پدر در امور مربوط به فرزند را 

مشارکت پدر را فقط به معنای مشارکت و حضور فيزيکی وی در  ها آند تبيين کند. هر چن

. با در نظر گرفتن وسعت مشارکت اند نظرگرفتهاولياء و مربيان در  های برنامهامور مدرسه و 

پدر و اضافه کردن ابعادی نظير وقت صرف کردن با فرزند و مشارکت عاطفی و دسترسی به 

 .باشد نمیپژوهش حاضر  های يافتهور نقطه مقابل بيان کرد پژوهش مذک توان میپدر، 

متغيرهای سازگاری زوجی،  که گرفت نتيجه توان می حاضرپژوهش  های يافته اساس بر

نوجوان و تحصيالت پدر توانستند مشارکت پدر را تبيين کنند و مسير  -کيفيت رابطه مادر

ان توانست نقش ميانجی در نوجو -مفروض مورد تأييد قرار گرفت. همچنين کيفيت رابطه مادر

 –نوجوان و مشارکت پدر را داشته باشد. در واقع کيفيت رابطه مادر –کيفيت رابطه والد  رابطه

پژوهش  های يافتهنوجوان توانست در حضور سازگاری زوجی بر مشارکت پدر مؤثر باشد. 

بر کارکردهای کاربرد مهمی داشته باشد و مؤيد تأثيرات روابط مختلف در خانواده  تواند می

گفت اگرچه ماهيت روابط زوجی متفاوت از مبحث  توان میفرزندپروری باشد. در واقع 

مشارکت مناسب والدين در فرزندپروری را بدون وجود  توان نمیفرزندپروری است اما 

گفت بهبود روابط چه در رابطه زوجين  توان میسازگاری حداقلی زوجين متصور بود. در واقع 

عملکرد والدين در بخش والدگری را ارتقاء دهد.  تواند مینوجوان  -بط مادرو چه در روا

پژوهش حاضر با تبيين ساز وکار اثرگذاری مسائل ارتباطی بر فرزندپروری و در نتيجه بر 

 های برنامهبه لحاظ کاربردی در جهت ترغيب به تدوين  تواند میسالمت فرزندان نوجوان 

 های مهارتز جمله بهبود روابط همسران و نيز آموزش اصولی ارتباط در خانواده ا سازی غنی

 فرزندپروری توسط نهادهای متولی حوزه خانواده مؤثر باشد. 

 با توجه به اينکه موضوع در نوجوانان پسر انجام شده است و بازه سنی محدودی در نظر 
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يد محتاط عمل سنی و جنسيتی متفاوت با های جمعيتگرفته شده است، در تعميم نتايج برای 

 های مخاطبکرد. به عنوان يک محدوديت ديگر، بايد به حجم نمونه اشاره کرد. با توجه به 

در پژوهش )نوجوان به همراه پدر و مادر( و لزوم هماهنگ بودن و  کننده شرکتچندگانه 

که پدر در آن حضور ندارد از  هايی خانوادهو نيز کنار گذاشتن  ها پرسشنامهتکميل همزمان 

که از روند تحليل  هايی پرسشنامهژوهش )به داليلی همچون فوت يا طالق والدين( تعداد پ

خارج شدند زياد بودند و به اين دليل تعداد نمونه کاهش پيدا کرد. همچنين بايد خاطر نشان 

از  توان نمیکرد از آنجايی که پژوهش حاضر از دسته همبستگی و نوع تحليل مسير است لزوماً 

 های دورهموضوع پژوهش در خصوص  شود میاستنباط علّی بعمل آورد. پيشنهاد  نتايج آن،

 های پژوهشبين دختر و پسر انجام شود. همچنين  ای مقايسهو نيز به صورت  تر گستردهسنی 

 به توسعه علم کمک شايانی نمايد. تواند میطولی و در سنين مختلف روی فرزندان، 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ها و  آوری داده جمع، طراحی چارچوب کلی، تدوين محتوا و داود حاج خدادادینویسندگان: مشارکت سهم 

ر عذرا اعتمادی، کمک در طراحی کلی و تحليل ت؛ دکاصالحات مقاله تجزيه و تحليل آماری و ارائه گزارش،
 ؛ا عابدی، مشارکت در طراحی کلی و تببين نتايحضحمدرمنويسنده مسئول؛ دکتر  آماری و انجام اصالحات و

؛ همه نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد بررسی قرار گيری تنظيم نتيجه، رضوان السادات جزايریدکتر 
 اند. داده و تائيد نموده

از همه کسانی که با نقد و مشورت در تکميل اين پژوهش مؤثر  نويسندگان مراتب تشکر خود راسپاسگزاری: 
 دارند. اند اعالم می بوده

در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد. اين مقاله مستخرج از  کنند که دگان اذعان مینويسنتضاد منافع: 
 است. عذرا اعتمادیدکتر با راهنمايی  رساله دکتری

 اين مقاله ازحمايت مالی برخوردار نبوده است.منابع مالی: 
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