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چکیده
این پژوهش با هدف تبیین علی رضایت از نقش مادری بر مبنای خودکارآمدی مادری و
راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان انجام شد .روش پژوهش ،توصیفی از نوع هبستگی که با
استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری انجام شده است .جامعهی آماری شامل مادران دانش
آموزان مقطع ابتدایی بودند که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای تعداد 000
نفر انتخاب گردید .ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه خودکارآمدی والدگری ،پرسشنامه احساس
صالحیت مادری و پرسش نامه نظم جویی شناختی هیجان بودند .روایی و پایایی ابزارهای این
پژوهش مطلوب ارزیابی شد .نتایج نشان داد که خودکارآمدی والدگری ،اثر مستقیم معناداری هم بر
احساس صالحیت مادری و هم بر نظم جویی شناختی هیجان دارد .همچنین نظم جویی شناختی
هیجان نیز اثر مستقیم معناداری بر احساس صالحیت مادری دارد .بر اساس یافته های پژوهش می
توان نتیجه گیری کرد که نظم جویی شناختی هیجان در ارتباط بین خودکارآمدی والدگری و
احساس صالحیت مادری نقش واسطه ای دارد.
کلیدواژه ها :خودکارآمدی والدینی ،صالحیت مادری ،نظم جویی شناختی هیجان ،مادر.
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مقدمه
از تجلیات ارزشمند زن ،نقش مادری است .مادری و زنانگی دو مفهومی است که میان آنها
رابطهی پیچیدهای وجود دارد .هرچند برای نقش مادری ارزشگذاری زیادی میشود و از زنان،
انتظار می رود نقش مادری را بپذیرند ،عملکرد واقعی این نقش هنوز مشخص نیست ( Hamdanian,
 .)Nemat & Khodabaksh, 2011مادر شدن یك فرآیند پویا ،قابل یادگیری ،استرس زا ،فاقد
هرگونه دستورالعمل و وابسته به فرهنگ و اجتماع می باشد .دستیابی به نقش مادری نیز به دانش،
مهارت و انگیزش نیاز دارد .فقدان دانش ،توانایی یا انگیزش منجر به ایجاد نقص در قابلیتهای مادر
شدن و برای وی ایجاد استرس و نگرانی میکند ( .)Azmodeh, Jafarnejad & Mazlom, 2014مادر
شدن به پذیرش تغییرات اساسی در عملکردهای شناختی ،احساسی ،اجتماعی و رفتاری منجر می-
شود .این تغییر روان شناختی می تواند تحت تأثیر شرایط خاص زن ،اعتقادات و نگرشهای او،
وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،آمادگی و دانش او و همچنین شرایط اجتماعی و روانی وی قرار گیرد
و هرچه فرد در این خصوص تکامل یافتهتر باشد ،عملکرد انطباقی بهتری خواهد داشت .انطباق با
نقش مادری شامل مفهوم سازی و برقراری نقش مسئوالنه مادری است که با ایجاد هویتی جدید و
شکلگیری رفتارهای مادرانه شناخته میشود .مادرانی که نتوانند انطباق مناسبی با نقش خود
داشته باشند ،عملکرد آنان در نقش مادری خصوصا در وابستگی مادر به کودک افزایش می یابد.
درواقع مادر زمانی میتواند از نوزادش مراقبت کند که نقش مادریاش را پذیرفته باشد (Bailey,
).2010

تصورات زنان از نقش مادری خود باید در جریان تجربههای روزمرهی آنها بررسی شود؛
هرچند احساس مادری به شیوههای گوناگون بهوجود میآید .اصطالح «مادری رضایت بخش»1که
از ابداعات  )1965( Vinicottاست ،بیانگر میزان مطالعهی وی در موضوع مادری است .وینی کات
مطالعات خود را بر تعامل کودک با محیط متمرکز کرد و رشد هیجانی کودک خردسال را قالب
روابط کودک با مادر تعبیر نمود .به باور وی ،اگر محیط که در آغاز ،خود مادر است رضایت بخش
باشد ،فرصت حرکت از آمیختگی با مادر به سوی نوعی وضعیت مستقل و قادر به برقراری روابط
موضوعی را فراهم می آورد (.)Saragi, Monirpour, Ahmadi & Hasanabadi, 2015
) (Márk, Miklósi &Szabó, 2015اجزای اصلی نقش مادری شامل دلبستگی به نوزاد از
طریق شناسایی نقش ،تعامل با نوزاد ،بهدست آوردن شایستگی در رفتارهای مادری ،بیان احساس
لذت در تعامالت مادر -نوزاد است می داند .احساس شایستگی در نقش مادری بر کیفیت مراقبت از
نوزاد و تعامل مادری و نوزادی اثر دارد )Márk et al, 2015( .در مطالعهی خود شایستگی نقش
. Satisfied motherland
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مادری را انعکاسی از باور مادر در توانایی انجام مؤثر نقش مادری بیان کرد .شایستگی نقش مادری
زمانی توسعه پیدا می کند که مادران دانش و مهارت مراقبت از نوزاد را که برای نقش مادری الزم
است ،دارا باشند و زنانی که شایستگی در نقش مادری دارند ،با وظایف مراقبتی نوزاد و تفسیر
رفتارهای نوزادانشان احساس راحتی میکنند که این مسأله ،دستیابی به هویت مادری را تسهیل
میکند ( .)Ngai & Chan, 2013والدین ،به ویژه مادران بایستی به طور دایم خود را با نیازهای
متغیر کودک هماهنگ کنند .بنابراین ممکن است در مدیریت رفتارهای کودکشان با مشکالتی
مواجه شوند .همین امر موجب میشود که والدین نسبت به صالحیت و تواناییهایی خود در نقش
والدگری تردید داشته و به این نتیجه برسند که خودکارآمدی الزم در کنترل و مدیریت رفتارهای
کودک را ندارند (.)Coleman & Karraker, 2010
در پیشینهی نظری و پژوهشی موجود ،مدلی که بیشترین قرابت را با رضایت از نقش مادری
دارد ،خودکارآمدی والدینی است (Márk et al, 2015؛ , Szabó, Martos, Galambosi & Miklósi
 .)Forinto, 2013خودکارآمدی والدینی یك ساختار شناختی مهم در ارتباط با عملکرد والدین است
و به ارزیابی والدین نسبت به توانایی شان در ایفای نقش خود به عنوان مادر یا پدر گفته می شود
( .)Kuhn & Carter, 2006احساس خودکارآمدی نیازمند دانش و اطالعات در زمینهی روشهای
مؤثر مراقبت از کودک و تعامل و برقراری ارتباط با اوست ( Sarabi Jamab, HassanAbadi,
 .)Mashhadi, and Asgharinekah, 2011خودکارآمدی والدینی به انتظارات و ادراک والدین از این-
که تا چه حد می توانند به عنوان یك والد به گونهای شایسته و مؤثر عمل کنند نیز اشاره دارد
( .)Weaver, Shaw, Dishion & Melvin, 2008سطوح پایین خودکارآمدی والدینی اغلب منجر به
پافشاری ضعیف ،افسردگی و کاهش رضایت در نقش والدگری میشود ( & Guimond, Wilcox
 .)Lamorey, 2010مادران نیاز دارند که بتوانند مستقالنه مشکالت والدگری خود را حل نمایند.
آنها با ید بتواند بر قضاوت خود اعتماد کنند .بنابراین کمتر بر دیگران متکی باشند ( Sadat
 .)Mohajeri, Pouretemad, Shokri & Koshabi, 2013پژوهشها به طور جدی نشان دادهاند که
خودکارآمدی والدینی به طور معکوس با مشکالت رفتاری کودکان ارتباط دارند (Frank, 2010؛
 .)Sarabi Jamab and et al,2011سطوح پایینتر خودکارآمدی والدین باعث میشود که آنها
گرایش بیشتری به استفاده از شیوههای منفی والدگری داشته باشند و میزان کمتری از برنامههای
درمانی و خدمات ارائه شده برای کودکانشان بهره ببرند و در تصمیمگیری دربارهی مناسبترین
راهبرد های درمانی برای کودک شکست بخورند .این امر تأثیرات منفی بر رشد کودک گذاشته و
رفتارهای مخرب بیشتری را منجر میشود (.)Houghton, Godwin, Neck & Manz, 2012
باورهای خودکارآمدی ،اثر وسیعی بر فرآیندهای شناختی ،هیجانی ،و انگیزشی دارند
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( .)Dimopoulou, 2012خودکارآمدی والدینی به طور معناداری پیشگویی کنندهی میزان باالی
اشتیاق ،سازگاری ،پذیرش و اظهار صمیمیت نسبت به کودک است و همچنین با میزان پایین
اجتناب و رفتارهای منفی نسبت به کودک همراه می باشد (.)Jones & Prinz, 2015
محققان معتقدند که یکی از سازههای مرتبط با خودکارآمدی والدین ،توانایی آنها در تنظیم
هیجانات میباشد ( .)Mostafavi, 2014نظم جویی شناختی هیجان به توانایی فهم شناختی
هیجانات ،تعدیل تجربهی هیجانی و ابراز هیجانات اشاره دارد ( .)Fosca, 2010برطبق مدل نظم
جویی شناختی هیجان ( ،)Gross, 2007تنظیم هیجان شامل همهی راهبردهای آگاهانه و
غیرآگاهانه میشود که برای افزایش ،حفظ و کاهش مؤلفههای هیجانی ،رفتاری و شناختی یك
پاسخ هیجانی به کار برده میشود .آموزش نظم جویی شناختی هیجان ( Gratz & Gunderson,
 )2008شامل کاهش و کنترل هیجانات منفی و نحوهی استفادهی مثبت از هیجانات است .نظم
جویی شناختی هیجان از طریق شناخت به طور جدایی ناپذیری با زندگی انسان آمیخته است و او را
یاری میکند تا مثالً زمانی که با حوادث فشارزا یا تهدیدکننده روبرو شد ،هیجانها یا احساساتش را
مدیریت یا تنظیم کند و روی آنها تسلط داشته باشد و در هیجاناتش غرق نشود ( & Garnefski
.)Spinhoven, 2010
()Ngai & Chan, 2013

بیان داشتند که زنانی که احساس صالحیت باالتری دارند ،برای انجام
وظایف مرتبط با نقش مادری پافشاری بیشتری کرده و از سرزنش خود اجتناب می کنند و به
احساس کمال و رضایت بیشتری به نقش مادری نایل می شوند.
( )Ribiczey, Miklosi & Szab, 2015نشان دادند ،خودسرزنشی رابطهی بین خودکارآمدی
والدینی و رضایت از نقش والدینی را تنها زمانی تعدیل میکند که خودکارآمدی پایین باشد .در
حالی که برنامهریزی به عنوان یك تعدیل کنندهی معنادار و مستقل از سطوح خودکارآمدی
شناخته شد )Kordi, Fosongori, Asgaripour & Esmaeili, 2015 .نشان دادند که برنامهی
آموزش نقش مادری بر شایستگی نقش مادری پس از زایمان در زنان نخست زا با بارداری بدون
برنامه ،نسبت به گروه گواه مؤثر بوده است .همچنین ) )Fadaei, 2015نشان داد که بین تاب آوری
و خودکارآمدی والدگری با ناگویی هیجانی رابطهی منفی و معنادار وجود دارد.
) )Masoumi, Kashani nia & Sadat, 2015در پژوهشی آزمایشی نشان دادند ،نمرهی اعتماد
به نفس و همچنین نمرهی آزمون هویت مادری زنان گروهی ک ه تحت آموزش عملی نقش های
مادری قرار گرفته بودند ،در مقایسه با گروه کنترل نسبت به مرحلهی قبل از آموزش افزایش معنی-
دار داشته است )Azmodeh & et al, 2014) .در پژوهش خود تأثیر آموزش مبتنی بر خودکارآمدی
بر احساس صالحیت مادری زنان نخست زا در مراقبت از شیرخوار را مورد بررسی قرار دادند .یافته-
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ها نشان داد که میانگین نمره ی احساس صالحیت مادری قبل از مداخله در گروه آزمایش نسبت به
گروه کنترل ،تفاوت معناداری داشت.
) )Faramarsi Saberi, 2016بیان داشتند که استفاده از راهبردهای مثبت نظم جویی شناختی
هیجان از طریق شناخت و فرآیندهای شناختی به افراد کمك میکند تا هیجاناتشان را در طول
وقایع تهدیدآمیز و بعد از تجربهی رویداهای تنشزا مدیریت و تنظیم کنند و میتواند نقش مهمی
در بهزیستی روانشناختی افراد ایفا کند )2015( Heidari .نیز نشان داد که نظم جویی شناختی
هیجان ،پیشبینی کنندهی معنادار خوش بینی و رضایت از زندگی در مادران سرپرست خانواده
میباشد.
 )2014( Mostafaviدر پژوهشی دربارهی رابطهی خودکارآمدی والدین با نظم جویی شناختی
هیجان نشان داد که بین خودکارآمدی والدین با نظم جویی شناختی هیجان ،رابطهی مثبت و
معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش  )2014( Mirmohamadiدربارهی پیشبینی رضایت از نقش
والدینی و خودپندارهی مادر بهوسیله ی نظم جویی شناختی هیجان نشان داد که تنظیم هیجانی
پیش بینی کننده معنادار رضایت از نقش والدینی و خودپنداره در مادران می باشد.
 )2014( Walter & Changنیز نشان دادند که بین نظم جویی شناختی هیجان با سخت رویی
و خودکارآمدی مادران ،رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد )2013( Miklosi and et al .دریافتند
زمانی که از راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان غیرانطباقی کمتر استفاده شود ،میزان عقاید
خودکارآمدی والدینی بیشتر خواهد بود .نتایج پژوهش  )2013( Faraday & Clubنیز نشان داد که
رضایت از نقش مادری ،رابطه ی مثبت و معناداری بر سازگاری زناشویی و خودکارآمدی والدین
دارد.
با توجه به مطالب فوق ،اگرچه مشخص شد که متغیرهای نیرومندی جهت تبیین رضایت از
نقش مادری مورد بررسی و شناسایی قرارگرفتهاند ،اما کوششهای کمی برای یکپارچه ساختن این
دستاوردها در قالب یك مدل قابلفهم تبیینی انجامشده است ،بهنحویکه این خالء از دید
صاحبنظران نیز دور نمانده است ( .)Lindenberg, 2006بر این اساس ،هدف کلی از انجام پژوهش
حاضر ،ارائه و آزمون مدل علّی برای تبیین رضایت از نقش مادری است ،بهنحویکه از طریق آن
بتوان تأثیر خودکارآمدی مادری و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان را در تبیین رضایت از
نقش مادری در فرهنگ ایرانی بررسی نمود .بر این اساس ،پژوهش حاضر در چارچوب یك مدل
علّی ،نقش خودکارآمدی مادری را در بروز رضایت از نقش مادری مادران ایرانی مورد بررسی قرار
داد .همچنین راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان بهعنوان متغیر واسطهای در نظر گرفتهشده و
مورد بررسی قرار گرفت (شکل شمارهی  .)1بر این اساس ،سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که

تبیین علي رضایت از نقش مادری :نقش خودکارآمدی مادری و راهبردهای نظم جویي

6
شناختي هیجان

آیا خودکارآمدی مادری با واسطهی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان میتوانند پیش بینی
کنندهی رضایت از نقش مادری در مادران باشد یا خیر؟

راهبردهای نظم جویی
شناختی هیجان

رضایت از

خودکارآمدی

نقش مادری

مادری
شکل شماره  -9مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر توصیفی ،از نوع همبستگی است که با استفاده از روش تحلیل مسیر ،مورد
تحلیل قرار گرفته است .بر اساس این طرح ،خودکارآمدی مادری بهعنوان متغیر برونزاد ،راهبردهای
نظم جویی شناختی هیجان بهعنوان متغیر واسطهای و رضایت از نقش مادری بهعنوان متغیر
درونزاد در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر است که همهی متغیرها به عنوان متغیر مکنون
منظور گردیدهاند .جامعهی آمار ی پژوهش حاضر را تمام مادران دارای فرزند مقطع ابتدایی شهر
شیراز تشکیل میدادند .شرکتکنندگان در پژوهش ،شامل  000نفر از مادران بودند که با استفاده
از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحله ای انتخاب شدند .بدین منظور ،از هر یك از نواحی
چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز ،دو مدرسهی ابتدایی به صورت تصادفی (یك دخترانه و یك
پسرانه) و سپس از هر مدرسه نیز یك کالس به صورت تصادفی انتخاب شدند و کلیهی مادران
دانشآموزان این کالسها مورد مطالعه قرار گرفتند .الزم به ذکر است که در نمونه گیری خوشه ای
از فرمول خاصی استفاده نمی شود و تمامی اعضای خوشه ها به عنوان گروه نمونه مورد ارزیابی قرار

7
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می گیرند .از نظر توزیع سنی ،آزمودنیها با میانگین  00سال ،در دامنهی  00تا  70سال قرار
داشتند.
ابزارهای پژوهش
به منظور اندازهگیری متغیرهای پژوهش ،از پرسشنامهی خودکارآمدی والدگری ،پرسشنامهی
احساس صالحیت مادری و پرسشنامهی نظم جویی شناختی هیجان استفاده گردید.
پرسشنامهی خودکارآمدی والدگری .پرسشنامهی خودکارآمدی والدگری توسط

Domeka

( )1996تهیه شده است .این پرسشنامه شامل  13سؤال است که  7عبارت مثبت و  7عبارت منفی
را شامل میشود و پاسخ به این پرسشنامه طبق طیف لیکرت هفت درجهای از ( 1بندرت) تا 0
(همیشه) امتیازبندی میشود .سؤاالت این پرسشنامه هم برای پدر و هم برای مادر قابل استفاده
بوده و هدف از طرح این پرسش نامه بررسی و ارزیابی میزان خودکارآمدی والدگری در پدر و مادر
میباشد .هرچه نمرهی این مقیاس باالتر باشد ،نشان دهندهی خودکارآمدی بیشتر است .پایایی
پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  3/09محاسبه شد (Skandari, Pouretemad, Habibi and
) .Mazaheri, 2016در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 3/20
محاسبه شد .همچنین به منظور بررسی روایی پرسشنامه از روش همبستگی آیتم ها با نمره کل
استفاده شد که برای تمام آیتمها بین  3/02تا  3/69معنیدار و مطلوب بود .عالوه بر این روایی
صوری این پرسشنامه نیز  3/03بهدست آمد.
پرسشنامهی احساس صالحیت مادری .این پرسشنامه که توسط

Gibord and Valeston

(2000؛  )Azmodeh and et al, 2014ساخته شد ،دارای  16پرسش با طیف لیکرت  6قسمتی و
دارای دو خرده مقیاس میباشد -1 :خرده مقیاس آگاهی-مهارت :به میزان احساس والدین از دارا
بودن مهارتهای الزم برای ایفای نقش مادری و درک خود به عنوان یك والد خوب؛  - 0خرده
مقیاس ارزش گذاری -راحتی :به میزان ارزشی که مادر به نقش مادری می دهد و راحتی که با
نقشش دارد مربوط میشود .بازهی نمرات این پرسشنامه از  16تا  96می باشد و نمرهی بیشتر بر
احساس صالحیت بیشتر داللت دارد .در این پژوهش نیز پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ
3/20محاسبه شد و روایی محتوای پرسشنامه نیز  3/09برآورد شد.
پرسشنامهی نظم جویي شناختي هیجان :در این پژوهش از فرم کوتاه  12سؤالی پرسش-
نامه نظم جویی شناختی هیجان ( )Garnefski & Kraaij, 2006استفاده شد .این فرم نیز همانند
فرم  06ایتمی شامل  9خرده مقیاس می باشد .هر خرده مقیاس نیز از  0آیتم تشکیل شده است.
هر آیتم به چگونگی تفکر هر شخص بعد از تجربهی یك رویداد تهدید آمیز یا استرسآمیز می
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پردازد CERQ .برای اندازهگیری استراتژیهای شناختی که سبك واکنش به رویدادهای استرس
آمیز افراد را مشخص میکند ،کاربرد دارد .هر آیتم براساس مقیاس  7گزینهای لیکرت که عبارت
است از ( 1اغلب/هرگز) تا ( 7تقریبا همیشه /همیشه) نمرهگذاری میشود .هر چه نمرهی فرد در
خرده مقیاسها بیشتر باشد ،نشان دهندهی استفادهی بیشتر از آن استراتژی شناختی میباشد.
مشخصات روانسنجی  CERQدر مطالعات خوب و مناسب گزارش شده است .ضریب آلفای کرونباخ
در بیشتر موارد باالی  3/03بوده و حتی برخی مطالعات آلفای کرونباخ باالی  3/23می باشد.
همچنین نتایج نشان دهندهی اعتبار سازه و اعتبار عاملی خوب و مناسب این پرسشنامه بود .نتایج
پژوهش ( )Garnefski & Kraaij, 2006نیز در بررسی همسانی درونی خرده مقیاس ها پرسشنامه-
ی خوب گزارش شد ( 3/60تا  .)3/27نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی حمایت تجربی مستحکمی را
برای آیتمهای تعیین شده در نسخهی کوتاه  CERQفراهم آورد .در پژوهش حاضر نیز به منظور
بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برای کل مقیاس و
خرده مقیاسها ،بین  3/21تا  3/62مطلوب و رضایت بخش بود.
یافتهها
پیش از آزمون مدل پژوهش ،ابتدا به منظور بررسی چگونگی رابطهی متغیرهای پژوهش و
اعتبار بخشیدن به تحلیلهای بعدی ،همبستگی صفر مرتبهی آنها محاسبه شده است که نتایج آن
در جدول 1آورده شده است.
جدول  -9ویژگی های توصیفی و همبستگی متغیرهای پژوهش
سطح
کالموگروف-

معني

آزمون

معني

اسمینروف

داری

لوین

داری

3/630

3/913

متغیّرها

M

S.D

 .1خودکارآمدی والدگری

70/70

9/012

3/067

 .0رضایت از نقش مادری

60/92

2/200

1/126

3/103

3/203

9

3/070

----

3/703

3/73

2

---
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 .0نظم جویی شناختی
هیجان

77/03

3/076

2/700

3/616

3/710

1

3/063

3/02

3/70

آنچنان که گفته شد ،به منظور آزمون مدل مفروض پژوهش ،از روش معادالت ساختاری
استفاده شد .البته پیش از آزمون مدل پژوهش ،برای حصول اطمینان از اینکه دادههای پژوهش
مفروضههای زیر بنایی روش مدل یابی معادالت ساختاری را برآورده مینماید ،پس از غربالگری
دادههای اولیه (شامل بررسی دادههای از دست رفته و بررسی دادههای پرت) ،مفروضهی اصلی
مدلیابی معادالت ساختاری یعنی نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کالموگروف-اسمینروف
بررسی شد که نتایج بیانگر وجود شرایط مناسب دادههای گردآوری شده بود (جدول  .)1همچنین
نتایج آزمون لوین نیز بیانگر همسانی واریانس ها در متغیرهای پژوهش بود.
نظم جویی شناختی
0/65

خودکارآمدی
مادری

0/34

هیجان

0/56

رضایت از نقش
مادری

شکل شماره  -2مدل ساختاری اصالح شده با برآورد ضریب استاندارد

آنگونه که در شکل 0مشاهده می شود ،خودکارآمدی مادری ،اثر مستقیم و مثبت بر رضایت از
نقش مادری دارد ( .)β=3/27, p=3/30همچنین ،این متغیر ،اثر مستقیم و مثبتی بر راهبردهای
نظم جویی شناختی هیجان نشان داده است ( .)β=3/ 76, p=3/31سایر نتایج مندرج در شکل 0
نیز بیانگر آن است که راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان ،اثر مستقیم معناداری بر رضایت از
نقش مادری دارند ( .)β= 3/70, p=3/3331نتایج مربوط به بررسی اثرات غیرمستقیم معنادار به
همراه اثرات مستقیم و اثرات کلی مدل پژوهش در جدول  0آورده شده است.
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جدول  -2اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مدل پژوهش
متغیر مستقل

متغیر وابسته

اثر

مستقیم اثر

استاندارد

معني داری

غیرمستقیم
استاندارد

خودکارآمدی والدگری

رضایت از نقش مادری

3/27

-

>3/37

خودکارآمدی والدگری

راهبردهای نظم جویی شناختی 3/76
هیجان

-

>3/37

3/70

-

>3/37

3/07

>3/37

نظم جویی شناختی هیجان

رضایت از نقش مادری

خودکارآمدی والدگری

راهبردهای نظم جویی شناختی -
هیجان

همانگونه که در جدول 0مالحظه میشود ،بررسی اثرات غیرمستقیم خودکارآمدی مادری بر
رضایت از نقش مادری حاکی از آن است که این متغیر با واسطهگری راهبردهای نظم جویی
شناختی هیجان ( ،)β= 3/07, p=3/31اثر غیرمستقیم مثبت و معناداری بر رضایت از نقش مادری
دارد .در ادامه به منظور بررسی میزان برازش مدل پژوهش ،شاخصهای برازش محاسبه شد که
همانگونه که در جدول  0مالحظه میشود ،نتایج بیانگر برازش قابل قبول مدل نهایی پژوهش
حاضر است.
جدول  -3شاخصهای برازش مدل پژوهش
شاخصها

P-Close

RMSEA

AGFI

GFI

IFI

CFI

2

χ /d.f

2

مقادیر

3/70

3/37

3/91

3/97

3/90

3/90

1/791

702/01

معیار پذیرش

<3/37

≥3/32

≤3/93

≤3/93

≤3/93

≤3/93

>0

α <3/37

بحث و نتیجه گیری

χ
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نتایج این پژوهش ،حمایتهای تجربی برای ارتباط نظری بین خودکارآمدی مادری و رضایت از
نقش مادری با واسطه ی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در قالب یك مدل ساختاری فراهم
آورده است .در واقع این پژوهش به تبیین علی پارهای از عواملی که میتوانند بهطور مستقیم و
غیرمستقیم بر رضایت از نقش مادری مادران تأثیرگذار باشند ،پرداخته است.
نتایج نشان دهندهی این بود که خودکارآمدی مادری اثر مثبت و معنی داری بر رضایت از نقش
مادری دارد .این یافته با یافتههای پیشین همسو است (Azmodeh & et al, 2014؛ & Faraday
Club, 2013؛ Masoumi and et al ,2015؛ Kordi and et al, 2015؛ Ribiczey and et al, 2015؛
.)Ngai & Chan, 2013

همانگونه که بیان شد ،خودکارآمدی والدینی به این اشاره دارد که والدین چقدر نسبت به اداره
کردن مشکالت کودکانشان اعتماد به نفس دارند .باورهای خودکارآمدی ،اثر وسیعی بر فرآیندهای
شناختی ،هیجانی و انگیزشی دارند ( )2006( Tranzo .)Dimopoulou, 2012نشان داد که افزایش
خودکارآمدی با بهبود کیفیت تعامالت مادر -کودک در ارتباط است .خودکارآمدی والدینی به طور
معناداری پیشگویی کننده ی میزان باالی اشتیاق ،سازگاری ،پذیرش و اظهار صمیمیت نسبت به
کودک است و همچنین با میزان پایین اجتناب و رفتارهای منفی نسبت به کودک همراه میباشد
( .)Jones & Prinz, 2015همچنین سطوح پایین خودکارآمدی والدینی با کاهش رضایت در نقش
والدگری همراه بوده است ( .)Guimond & et al, 2010والدین کارآمد نسبت به نقش والدینی خود
دید مثبتتری دارند ( ،)Kuhn & Carter, 2006از شیوههای منفی والدگری کمتر استفاده می کنند
(  )Houghton & et al, 2012و در حل مسائل فرزندانشان موفقتر هستند (.)Jones & Prinz, 2015
همچنین فرزندان چنین والدینی مشکالت رفتاری کمتری از خود بروز می دهند ( Cosense and et
 .)al, 2013نتایج پژوهشها بیانگر این است که آموزشهای مبتنی بر ارتقای خودکارآمدی والدین با
رضایت از نقش والدینی و بهطور کلی رضایت از زندگی والدین مرتبط است.
از سوی دیگر مادر به صورت درونی و ذهنی ،به ارزیابی ،بررسی و کنکاش پیرامون این مسأله
می پردازد که در انجام وظابف مادری خود تا چه حد موفق بوده و عملکرد مناسب و مطلوبی داشته
است؟ این بررسی با شکلهای مختلفی صورت میگیرد که دیدن و مشاهدهی رفتارها و عملکرد
فرزندان و همچنین اظهارنظرهای آنان نسبت به جایگاه و نقش مادر در خانه و خانواده ،از جمله این
اشکال است .این عوامل باعث میشود که احساس و نگاهی خوب و مثبت و در کل احساس
کارآمدی در مادر پدید آید و این احساس عالوه بر رفتار و عملکرد او ،بر احساس رضایت او از نقش
والدینی اش نیز تأثیر مثبتی خواهد داشت..
همچنین نتایج بیانگر این بود که خودکارآمدی مادری اثر مثبت و معنیداری بر راهبردهای
نظم جویی شناختی هیجان دارد .این یافته نیز با یافتههای پیشین همخوان است ( Mostafavi,
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.)Miklosi and et al, 2013 , Walter & Chang, 2014 ،Ribiczey and et al, 2015 ،2014

همان گونه که بیان شد ،خودکارآمدی والدینی به عقیده و نگاه درونی فرد در توانایی و مهارتش
برای موفقیت در موقعیتها درنظر گرفته میشود ( .)Márk et al, 2015شیوهی فرزندپروری و
انضباطی او ،باورهای یك مادر در رابطه با روشهای والدگری و حساسیت و مسئولیت پذیری او را
نیز مشخص و روشن می سازد (.)Miklosi and et al, 2013زمانی که فرد از خودکارآمدی باالیی
برخوردار باشد ،در مواجه با چالشهای درونی و در تعامل با دنیای بیرون به شیوهی مؤثرتری عمل
می کند .ارتباط مثبت و معنی دار خودکارآمدی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان نیز مبین
همین نکته است .در واقع راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان  ،شامل تکنیكها و فنون
شناختی و ذهنی است که با استفاده از آنها میتوان نسبت به محیط اطراف و دیگران و اتفاقات و
رویدادها ،واکنش مناسب هیجانی نشان داد و بر افزایش سازگاری و تطابق بیشتر با محیط زندگی و
اطرافیان کمك می کند ( .)Garnefski & Spinhoven, 2010زمانی که مادر از خودکارآمدی
باالتری در تعامل با فرزندش برخوردا ر باشد ،در مواجهه با موقعیت های پرچالش و هیجانی از
راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان استفاده خواهد کرد (.)Ribiczey and et al, 2015
دیگر یافته ی این پژوهش این بود که راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان بر رضایت از نقش
مادری تأثیر مثبت و معنی داری دارد .این یافته نیز همخوان با یافتهی پژوهشهای گذشته است
( )Mirmohammadi, 2014 ,Heidari, 2015است .در تبیین این یافته میتوان گفت که زمانی که
مادر در تعامل با فرزندش از راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان نظیر پذیرش ،تمرکز مجدد مثبت،
تمرکز مجدد برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت و کم اهمیت شماری ( Garnefski & Spinhoven,
 )2010استفاده کند از نقش مادرانه و وظایف مادرانه احساس رضایت بیشتری خواهد داشت .از
سوی دیگر مادرانی که راهبردهای ناسازگارانهی تنظیم هیجانی را بهکار می برند احساس میکنند
که در الگوهای منفی ارتباط با فرزندشان قرار دارند .آنها خارج از کنترل بودن را احساس میکنند
و بنابراین احساس رضایت کمتری از نقش مادرانه خود خواهند داشت.
در نهایت نتایج نشان داد که راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان نقش واسطه ای معناداری
بین خودکارآمدی مادری و رضایت از نقش مادری دارد .این یافته همخوان با یافتهی پژوهش
( )Ribiczey and et al, 2015است .همانگونه که قبال بیان شد ،افراد با خودکارآمدی باال رضایت
بیشتری از عملکرد و وظایف خود دارند .همچنین تنظیم هیجانی مثبت توانایی مقابله با هیجان ها
را در افراد ایجاد می کند و آنها را قادر میسازد تا هیجانها را در خود و دیگران تشخیص دهند و
بتوانند واکنشی مناسب در موقعیتهای استرس زا و اضطراب آور نشان دهند ( .)Gross, 2007این
افراد حالتهای مثبت و پویایی احساسات بیشتری را بروز میدهند ،دیدگاه مثبتتری به خود دارند
و بر جنبههای مثبت موقعیت تمرکز دارند .بنابراین ،قابل توجیه است که گفته شود نظم جویی
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 به رضایت از نقش،شناختی هیجان مثبت با اثری که بر بهبود خودکارآمدی مادرانه میگذارد
.مادری کمك میکند
 این پژوهش بر روی مادران شهر شیراز صورت.این پژوهش با محدودیتهایی نیز همراه بود
 باتوجه به جدید بودن موضوع. با ید جانب احتیاط درنظر گرفته شود،گرفته و در تعمیم نتایج آن
 این پژوهش. وجود نداشت، متأسفانه پیشینهی پژوهشی زیادی دربارهی موضوع پژوهش،پژوهش
تنها به بررسی تأثیر دو متغیر خودکارآمدی و تنظیم شناختی هیجان بر رضایت از نقش مادری
پرداخت لذا پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی نقش سایر متغیرها نظیر وجود مشکالت رفتاری
 جو خانوادگی و ویژگیهای شخصیتی در میزان رضایت از نقش، رضایت زناشویی،در کودکان
 عالوه بر این نتایج این پژوهش اهمیت خودکارآمدی و.مادری و خودکارآمدی مادری بپردازند
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان را به خوبی روشن کرد؛ لذا پیشنهاد میگردد تا در قالب کارگاه
.های آموزشی به بهبود و ارتقا این دو مفهوم در مادران کمك کرد
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