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 432دان آموز دختر در پا ههاي اول تا ششم در ک دبستان در منطقه دو آموزش
و پرورش شهر تهران 42 ،دان آموز دختار مباتال باه مشاکالت عااطفی و رفتااري
توسط مادرانشان شناسا ی شدند .سرانجام  22نفر از ماادران داراي فرزناد مباتال باه
مشکالت عااطفی و رفتااري باه عناوان اروه نموناۀ در دساترس در ا ان پاژوه
شرک

کردند .داده هاي الزم از طر ق اجراي پرسشنامۀ رياا

پرسشنامه سالم

زناشاو ی انار ،

عمومی و پرسشنامه رفتاري راتر کودکان به دسا

آماد و باراي

تحلیل آماري دادهها از تحلیل ر رسیون خطی استفاده شد .افتههاي به دس

آمده

نشان داد که در مادران داراي فرزناد دختار مباتال باه مشاکالت عااطفی و رفتااري
ريا

زناشو ی و ساالم

( .)P>0/003بد هی اس

روانای باا کاد گر همبساتگی معنااداري وجاود دارد
زناشو ی و سالم

زمانی که ريا

روانای در ماادران

داراي فرزند دختر پا ین باشد ،مشکالت عاطفی و رفتاري در فرزندان آنها افازا
می ابد.
واژه-کليدها :ريا

زناشو ی ،سالم

روانی ،مشکالت عاطفی و رفتاري کودکان

Abstract
Usually, children’s emotional and behavioral difficulties
are a reflection of parents’, especially mothers’ lack of
marital satisfaction and their psychological conditions. The
present study investigated the relationship between marital
satisfaction and mental health in mothers of children with
emotional and behavioral problems. For this purpose, from
412 first and sixth grade female students in a primary school
of District Two of Education, in Tehran, 42 students with
emotional and behavioral problems were identified by their
mothers. Finally, 28 mothers of children with emotional and
behavioral problems took part in the study as the available
sample. The required data were collected through Enrich
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Marital Satisfaction Scale, General Health Questionnaire,
and Rutter Child Behavior Questionnaire. The data were
analyzed by linear regression analysis. The findings revealed
that in mothers of girls with emotional and behavioral
problems there is a significant correlation between marital
satisfaction and mental health (P>0.001). It is clear that
when marital satisfaction and mental health is low in
mothers of girls, the emotional and behavioral problems of
their children increase.
Keywords: marital satisfaction, mental health, children with
emotional and behavioral problems
Contact information: behpajoh@ut.ac.ir
***

مقدمه
به طور معمول ،اکثر کودکانی که مشکالت عاطفی و رفتاري دارند و به عناوان
کودکااان سااازش نا افتااه ،ناساااز ار ،دشااوار و مساا لهدار مطاارم ماایشااوند ،از
خانوادههاي بحرانی میآ ند .از د ر بااز نقا هاا و کارکردهااي خاانواده ماورد
توجه متخصصان قرار رفته اس  .تشکیل خانواده با ازدواج شروع مای شاود و
زناشو ی 3به عناوان مهامتار ن مؤلفاه ازدواج ،تضامینکننادۀ ساالم

ريا
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رواناای اعضاااي آن خااانواده محسااو ماایشااود (بااهپااژوه3133 ،؛ 3131؛
تانی وچی 1و همکاران 2001 ،؛ فلو د و زمی .)3333 ،4
بررسی پیشینۀ تحقیق در زمینۀ رابطۀ ريا

زناشو ی و مشکالت عاطفی

و رفتاااري در کودکااان نشااان م ایدهااد کااه تحقیقااات اناادکی بااه بررس ای
فرا ندها ی که ز ربناي ارتباط بین کیفی

زناشاو ی و رفتاار کاود

پرداختهاند (جانستون 5و همکااران .)3321 ،فتنای اسا
زناشو ی بر رفتار کود
کود

ناشی از تغییراتی اسا
1

کاه تاث یر کیفیا

کاه در رواباط باین والاد و

حاصل میشود (جور لس و همکاران.)3321 ،
3

اسا ،

مشکالت عاطفی و رفتاري در کودکان بر ا ر عوامل متعاددي باه وجاود
می آ د و شا د کی از شا ع تر ن مسا ل دوران کودکی اس

که روابط باین

کود

و والد را خدشه دار مای ساازد .اکثار ا ان وناه مشاکالت باه ساب

ويعی

نامطلو زند ی خانواد ی به وجود می آ اد .ا ان قبیال کودکاان،

اهی اختالل هاي رفتاري برون ر ز ،1مانند پرخاشگري کالمی ،پرخاشاگري
فیز کی ،کوبیدن سر به د وار و خرابکاري از خاود نشاان مایدهناد و زماانی
اخااتاللهاااي رفتاااري درونر از 2ماننااد ايااطرا  ،افساارد ی ،کناااره یاري
اجتماعی و ناخن جو دن از خود بروز میدهند (بهپژوه.)3133 ،
جانستون و م  ،)2003( 3بر ا ن باور هستند کاه واکان هااي متقابال و
صمیمی

والد ن اساس رشد شناختی  -عااطفی کاود

ابتالي کود

به اختالل روانی را کااه

میدهد که موفقی
افزا

را تشاکیل و خطار

مایدهاد .برخای مطالعاات نشاان

و همدلی در روابط زناشو ی ،لیاق

میدهد و در مقابل هر وناه اخاتال

و کارا ی فرزندان را

در رواباط زناشاو ی ،موجا

بااروز مشااکالت درس ای ،رفتارهاااي غیراجتماااعی و افساارد ی در فرزناادان
میشود .زن و شوهرها ی کاه از ارتبااط زناشاو ی خاود خشانود هساتند ،در
برآورده کردن انتظارهاي فرزندانشان به نحو مناس
همکاران .)3121 ،از ا ن رو ،ريا
رفتار کود
کود

موفق هستند (کجبا

و

زناشاو ی ارتبااط مساتقیمی باا کیفیا

دارد و به بیان د گر کیفی

ريا

زناشو ی بر رواباط والاد-

تث یر می ذارد و احتمااال پای بینای کننادۀ خاوبی باراي مشاکالت
30

رفتاري کودکان محساو مایشاود (الشایخ و هاار ر 2003 ،؛ شااکر ان و
همکاران.)3133 ،
بنابرا ن در پژوه

حاير سعی شد با ارز ابی رياا

زناشاو ی و ساالم

روانی ماادران ،تاث یر ا ان دو متغیار بار مشاکالت عااطفی و رفتااري کودکاان
بررسی شود .منظور از مشکالت عاطفی و رفتاري ،کلیه رفتارهاي غیرعاادي و
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آزاردهنااده ،ماننااد مکیاادن انگش ا  ،ناااخن جو اادن ،تیااک ،لکن ا
کتککاري و قشقرق راه انداختن اس

که موج

زبااان،

اختالل در کاارکرد فارد و

خانواده شده و آ اار منفای بار ااد یري و کاارا ی اجتمااعی کودکاان بار جاا
می ذارد و ا ر به موقع تشخیص و درمان نشود ،میتواناد باه افا
عاادم تبعیاا
سوءمصر

تحصایلی،

از والااد ن ،مشااکالت تعاااملی در نوجااوانی ،بزهکاااري و ااا
مواد منجر شود (هالند و رو زمن.)2003 ،33

سؤالهای پژوهش
از پژوه

هد

 .3آ ا بین ريا

حاير ،پاسخگو ی به سؤالهاي ز ر بود:
زناشاو ی و ساالم

روانای ماادران داراي فرزنادان مباتال باه

مشکالت عاطفی و رفتاري رابطه وجود دارد؟
 .2کدام ک از مؤلفههاي ريا

زناشو ی ،مشکالت عاطفی و رفتاري فرزندان

را پی بینی میکند؟
 .1کدام ک از مؤلفههاي سالم

روانی ،مشکالت عاطفی و رفتاري فرزندان را

پی بینی میکند؟

روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش نمونهگيری :جامعۀ آمااري پاژوه
کلیه دان

حايار را

آموزان دختر شاغل به تحصیل در پا ه هاي اول تا ششم دبستان هاي عاادي

دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 3133 -32و ماادران آناان تشاکیل مای داد .باراي
انجام ا ان پاژوه  ،ابتادا از میاان منااطق آماوزش و پارورش شاهر تهاران باه شایوۀ
نمونه یري تصادفی ساده ،منطقۀ دو آموزش و پرورش شهر تهران انتخا شد .آنگاه
از بین مدارس واقع در منطقۀ دو آموزش و پرورش شهر تهران ک دبساتان دختراناۀ
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انتخا شد .پس از آن به مدرسه انتخا شده مراجعه شد و يمن هماهنگی باا مربای
مدرسۀ ماورد نظار ،پرونادۀ کلیاه دانا آماوزان از نظار وياعی

بهداش

خانواد ی آنها مانند تعداد فرزند ،ويعی

روانای و

خانواد ی (کلیه والد نی که باا کاد گر

زند ی میکنند) سن مادران ،سطح تحصیالت مادران و شغل ماادران ماورد بررسای
قرار رف  .سپس  432پرسشانامۀ رفتااري کودکاان راتار (فارم والاد ن) ،باه تماامی
مادران دان آموزان داده شد .پس از جمع آوري پرسشنامهها ،چهل و دو دان آموز
مبتال به مشکالت عاطفی و رفتاري توسط مادرانشان شناسا ی شدند .سرانجام بیس
هش

و

مادرِ دان آموزان مبتال به مشکالت عاطفی و رفتاري به عنوان روه نموناۀ در

دسترس در ا ن پژوه

شرک

زناشاو ی و ساالم

کردند و رياا

روانای آناان

مورد بررسی قرار رف .
ابزار پژوهش
در پژوه

حاير از سه ابزار به شرم ز ر استفاده شد.

الف -پرسشنامه رفتاری راتر کودکان (فرم والددي)  :باراي ارز اابی
مشکالت عاطفی و رفتاري کودکان از د د اه مادران آنان ،از پرسشنامه رفتااري
راتر کودکان فرم والد ن (راتار )3311 ،کاه توساط کرمای ( ،)3113هنجار اابی
شده اس  ،استفاده شد .راتر ( )3311پا ا ی باز آزما ی و پا ا ی درونی پرسشنامه
را در ک مطالعۀ پای

آزماون و پاس آزماون  0/14ازارش کاردهاناد .کرمای

( ،)3113در ک مطالعۀ پی

آزمون-پس آزمون با فاصلۀ دو ماه ،همبستگی فرم

والد ن را  0/14زارش کرده اس  .در پژوه
پرسشنامه از روش ير

حاير نیز جها

آلفاي کرونباخ استفاده شد که ير

بررسای اعتباار
 0/12به دسا

آمد.
ب -پرسشنامۀ رضايت زناشويي انريچ :ا ن پرسشنامه که بارها در جواماع
ونا ون مورد استفاده قارار رفتاه اسا

(فاوررز و الساون3323 ،32؛ ودزبای،31

3332؛ ساالیمانیان3114 ،؛ مهاادو ان3111 ،؛ بااه پااژوه و رمضااانی )3124 ،توسااط
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السون و همکاران

( )3323تهیه شده و هد

آن سنج

نقاط قاوت و ياع

در روابط زناشو ی اس  .فرم اصلی پرسشانامه  335ساؤال دارد کاه باا توجاه باه
طوالنی بودن سؤاالت ،فرمهاي کوتاهی از آن استخراج شده اسا  .شاا ان ککار
اس

که در پژوه

ز ناهاي (از کاامال

حايار از پرسشانامه  41و اهاي پان

موافقم تا کامال مخاالفم) الساون و فاوررز ( )3331اساتفاده شاد .ا ان پرسشانامه،
مؤلفهها ی ،مانند توافق زوجین در زمینۀ جها
روشهاااي فرزناادپروري ،ريااا

یاري ماذهبی ،ماد ر

از روابااط جنساای ،ريااا

ماالی،

از و ژ اایهاااي

شخصیتی همسر ،مهارت در حل تعارض ،روابط با خو شاوندان و بستگان همسار
و میزان ابراز عشق و محب

زوجین نسب

به کد گر را در روابط زناشو ی مورد

بررسی قرار میدهد .السون و همکاران ( )3323اعتبار ا ان پرسشانامه را باا روش
ياار

آلفاااي کرونباااخ  0/32اازارش کااردهانااد .در ا ااران ،ساالیمانیان ()3114

همبسااتگی دروناای ا اان آزمااون را  0/31و مهاادو ان ( 0/34 ،)3111محاساابه و
زارش کردهاند .فتنی اس که ير
با 0/14به دس

آلفاي کرونباخ در پژوه

آمد.

ج -پرسشدنامه سددالمت عمدومي :در ا ان پااژوه

از پرسشانامه سااالم

عمااومی لاادبرو و هیلاار )3313( 34اسااتفاده شاد .پرسشاانامۀ سااالم
آزمونی اس

حاير برابر

عمااومی،

که به طور خود زارشی اجرا میشود و داراي  22سؤال اس  .ا ن

پرسشنامۀ شامل چهار خرده مقیاس نشانههاي جسمانی ،35ايطرا و بیخوابی،31
اختالل در کارکرد اجتماعی 31و افسارد ی 32اسا  .تماام ساؤالهااي پرسشانامه
سالم

عمومی چهار ز نهاي هستند .در هر مقیاس کس

نمره ش

به باال نشانه

وجود اختالل و در مجموع اخذ نمرۀ  22به باال بیانگر عالرم مريای اسا  .نمارۀ
کل هر فرد از صفر تا  24در نوسان میباشد .نقطه برش ساالم
روانی  22میباشد .بد هی اس

که نمرۀ کمتر بیانگر سالم
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و عادم ساالم
عمومی باالتر اس .

اعتباار ا ان پرسشانامه را بار اسااس ساه روش بازآزماا ی،

تقوي ( )3120ير

تصنیفی و آلفاي کرونباخ به ترتی

 0/31 ، 0/10و  0/30زارش کرده اس .

دادهها و يافتهها
بررسي سؤال اول پژوهش :جدول  3نشان میدهد که باین نمارات رياا
رواناای مااادران داراي فرزناادان مبااتال بااه مشااکالت عاااطفی و

زناشااو ی و سااالم

رفتاري ،همبستگی منفی وجود دارد .از ا ن رو ،میتوان ف
مشکالت ساالم
برعکس با افزا

روانای در ماادران ،رياا
ريا

که با باال رفتن میزان

زناشاو ی آناان کااه

زناشو ی مادران ،سالم

مای اباد و

روانی ا شان ارتقا می ابد.

همچنین جدول  3نشان میدهد که بین نمارات مشاکالت رفتااري فرزنادان باا
ريا

زناشو ی مادران همبستگی منفی وجود دارد .ا ن افته نیز به ا ان معناسا

که با کاه

ريا

زناشو ی مادران ،مشکالت عاطفی و رفتاري فرزندان افزا

می ابد و برعکس.
از سوي د گر ،بین نمرات سالم
فرزندان رابطۀ مثب

روانی مادران و مشکالت عاطفی و رفتااري

وجود دارد که نشاان مایدهاد باا افازا

روانی مادران ،مشکالت رفتاري فرزندان آنان نیز افزا
بهبود ويعی

سالم

مشاکالت ساالم

پیدا میکند و برعکس باا

روانی مادران ،مشاکالت عااطفی و رفتااري فرزنادان کمتار

میشود.
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جدول  :1ضريبهای همبستگي بي) رضايت زناشويي و سالمت
رواني مادران و مشکالت رفتاری فرزندان
متغير

رضايت زناشويي

رضايت زناشويي

3

سالمت رواني

*

سالمت رواني

3

-0/52

مشکالت رفتاری

مشکالت رفتاری

*

*

-0/12

3

0/41

* P < 0/03
بررسي سؤال دوم پژوهش :در ادامه ،براي بررسی سؤال دوم پاژوه
بر ا ن که کدام ک از مؤلفههاي ريا

مبنای

زناشو ی ،تواناا ی پای بینای مشاکالت

عاطفی و رفتاري فرزندان را داراس  ،از تحلیل ر رسیون چندمتغیري ام باه اام
استفاده شد .نتا

حاصل در جدول  2نشان میدهد که پی بینی مشکالت عااطفی

و رفتاري فرزندان بر اساس مؤلفههاي رياا

زناشاو ی در قالا

دو اام ممکان

اس ؛ که در ام اول مؤلفۀ ريا

از روابط جنسی و در ام دوم مؤلفاۀ مهاارت

حل تعارض وارد معادله شده اس

و د گر مؤلفهها امکاان ورود در معادلاه را پیادا

نکردهاند .در نتیجه میتوان ف

که بین نه مؤلفۀ ريا

زناشو ی ،ا ن دو مؤلفاه

در مقا سه با د گر مؤلفهها ،داراي توانا ی بیشتري براي پی بینای میازان مشاکالت
رفتاري فرزندان هستند .از سوي د گر ،چون ير
منفی اس  ،نشان دهندۀ ا ان اسا

شی

هر دو متغیار در دو اام

کاه نمارات حاصال از ا ان دو مؤلفاه باا میازان

مشکالت رفتاري فرزندان رابطۀ معکوس دارد؛ به طوري که با افازا

رياا

روابط جنسی و مهارت حل تعارض ،مشکالت رفتاري فرزندان کمتر میشود.
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از

جدول  :2يافتههای تحليل رگرسيون چندمتغيری مؤلفههای رضايت
زناشويي مادران و مشکالت رفتاری فرزندان
گام

1

منبع تغييرات

ضريب b

خطای استاندارد

ضريب β

آماره t

سطح معناداری

-3/34

0/33

-0/11

-1

0/0005

-0/10

0/21

-0/41

-2/51

0/02

-0/51

0/21

-0/12

-2/33

0/04

رضايت از
روابط جنسي
رضايت از

2

روابط جنسي
حل تعارض

بررسي سؤال سوم پژوهش :براي بررسی میزان تواناا ی مؤلفاههااي ساالم
روانی براي پی بینی مشکالت عاطفی و رفتاري فرزندان ،نیز از تحلیال ر رسایون
چندمتغیري ام به ام استفاده شد .نتا
بین چهار مؤلفۀ سالم

حاصل در جدول  1نشان میدهاد کاه از

روانی ،تنها مولفۀ افسرد ی وارد معادله شده اس

متغیرها امکان ورود در معادله را پیدا نکردهاند .در نتیجه میتوان ف
چهار مؤلفۀ سالم

و د گار
کاه از باین

روانی تنها ا ن مؤلفه ،از تواناا ی الزم باراي پای

بینای میازان

مشکالت رفتاري فرزندان برخوردار اس  .از سوي د گر ،چون ير

ا ان

متغیر مثب

شای

اس  ،نشان میدهد که نمرات حاصل از ا ن مؤلفه باا میازان مشاکالت

رفتاري فرزندان رابطۀ مستقیم دارد و با افزا

میزان افسرد ی ماادران ،مشاکالت

عاطفی و رفتاري فرزندان نیز بیشتر میشود.

جدول  :3يافتههای تحليل رگرسيون چندمتغيری مؤلفههای سالمت
رواني مادران و مشکالت رفتاری فرزندان
گام

منبع تغييرات

ضريب b

خطای استاندارد

ضريب β

آماره t

سطح معناداری

1

افسردگي

3/20

0/23

0/12

4/01

0/0005
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بحث و نتيجهگيری
پژوه

زناشاو ی و ساالم

حاير نشان داد که متغیرهاي ريا

روانای

در مادران داراي فرزندان مبتال به مشکالت عاطفی و رفتاري ارتبااط معنااداري
دارند .به بیان د گر ،مادران باا رياا
مادران داراي ريا
نتا

ا ن پژوه

زناشاو ی بااال ،ساالم

زناشو ی پا ین از سالم

روانای بهتار و

روانای کمتاري برخوردارناد.

با تحقیقات مالزاده ( )3123و درو زه و کهکی ( )3121مبنی

بر ا ن که وقتی تن

بین همسران کاه

خوشبختی زوجین افزا

ابد ،احساس رياامندي ،شاادمانی و

می ابد ،همسو ی دارد.

افتههاي به دس

آمده نیز حاکی از همبساتگی معناادار باین رياا

زناشو ی مادران و بروز مشکالت عاطفی و رفتاري در کودکان میباشد .باه بیاان
زناشو ی سهم معناداري در تبیاین وار اانسهااي مشاکالت

د گر ،متغیر ريا

عاطفی و رفتاري کودکاان دارناد .ا ان افتاه باا پاژوه هااي کااتز و ااتمن

33

( )3331و ر د و کر ساافولی )3330( 20همخاوانی دارد ،مبنای بار ا ان کاه باروز
تث یر عوامال متعاددي اسا ؛ مانناد فشاارهاي

اختالل هاي رفتاري فرزندان تح

شد د خانواد ی ،بدرفتاري با کود  ،رابطۀ يعی
يعی

کود

والد ن باا فرزنادان ،رابطاۀ

با همساالن و دوستان که می تواناد بیشاتر ن تاث یر را در ا جااد و

بروز اختاللهاي رفتاري داشته باشد.
در واقع افتههاي پژوه
در شرا ط عدم ريا

حاير مبین ا ن اس

زناشو ی و به هنگام باروز مشااجرههااي خاانواد ی ،بار

رفتار کودکان تث یر نامطلو می ذارد .فتنی اس
والد ن و عملکرد رفتاري دان
ريا

که رفتارهااي والاد ن

که بین ساز اري زناشاو ی

آموزان در مدرسه ارتباط مساتقیم وجاود دارد و

زناشو ی ،حاصل خشانودي و سااز اري زن و شاوهر در ابعااد مختلا

زند ی مشتر

اس

که استحکام بنیاان خاانواده و ساالم

میکند (عسگري.)3120 ،
11

والاد ن را تضامین

از د گر افتههاي جانبی پژوه

حاير میتوان به وجاود ارتبااط باین

تحصیالت والد ن و اختاللهاي رفتاري کودکان اشاره کرد؛ به طوري که با باال
رفتن سطح تحصیالت والد ن ،میزان وقوع اختالل رفتااري در کودکاان کااه
می ابد .در ا ن خصوص احتماال چنین میتوان تبیین کرد که با بااال رفاتن ساطح
کاود

تحصیالت والد ن ،آ اهی آنها نسب

به چگاونگی تربیا

نیازهاي روانی و اجتماعی آنها افزا

می ابد که میتواند موج

و توجاه باه
کااه

باروز

اختاللهاي رفتاري در کودکان شود.
حاير ،میان سالم

در پژوه

روانی ماادران و مشاکالت عااطفی و

رفتاري فرزندانشان همبستگی معناداري به دس
سالم

روانی در مادران ،شاهد کااه

هستیم .در مقابل ،کاه

سالم

کودکان را به دنبال دارد .پژوه
نق

آمد؛ باه طاوري کاه باا افازا

اخاتالل هااي رفتااري در فرزنادان آنهاا

روانی در مادران ،افزا

مشکالت رفتاري در

23

کابلینسکی و همکاران ( ،)2001در ارتباط با

والاد ن در باروز مشاکالت رفتااري کودکاان آمر کاا ی ،نشاان داد نقا

والد ن ،سبک زند ی ،تعارضهاي خاانواد ی و افسارد ی ماادر در پای بینای
مشکالت رفتاري کودکان مؤ ر اس  .مشکالت سالم

روانی والد ن مای تواناد

توانا یهاي فرزند پروري پدر و مادر را به مخاطره بیندازد و تهد اد جادي باراي
ساز اري کودکانشان قلماداد شاود .همچناین وجاود مشاکالت روانای والاد ن
امکان دارد به بروز مشکالت عاطفی و رفتاري در کودکان منجر شود .افتههااي
پاژوه

حايار باا نتاا

تحقیقاات ار ن )2003( 22و اليناونن 21و همکااران

( ،)2001همخوانی دارد.
مطالعات محمداسماعیل و موسوي ( )3122نیاز نشاان داده اسا
روانی مادران موج

کاه آسای

بروز اختالل هاي عاطفی و رفتااري و مشاکالت تحصایلی در

فرزندان می شود .چنانچه مادري دچار افسرد ی شاد د اا اخاتالل وحشا

باشاد،

فرزند او احتماال دچار مشکالت عاطفی و رفتاري خواهد شاد .همچناین رياوي و
12

همکاران ( )3121در پژوه

خود نشان دادهاند که اختالفات زناشو ی و تعاريات

خانواد ی و استفاده از سبک هاي فرزندپروري سهل یرانه ،پی بینی کننادۀ قاوي
مشکالت رفتاري در کودکان اس
روش صحیح تربیتی اس

و از سوي د گر شیوۀ مس والنه حاکی از اِعمال

کاه از باروز مشاکالت رفتااري در فرزنادان جلاو یري

مینما د.
در مجموع افتههاي پژوه

حاير نشان داد که هرچه ريا

زناشو ی و سالم

روانی مادران در زند ی خاانواد ی بیشاتر باشاد ،کودکاان آنهاا مشاکالت عااطفی و
رفتاري کمتري دارند و در مقابل هرچاه ماادران از زناد ی خاانواد ی خاود رياا
کمتري داشته باشند ،از ساالم

روانای پاا ینتاري برخوردارناد و در نتیجاه مشاکالت

عاطفی و رفتاري کودکان ارتباط مستقیمی با ريا

زناشو ی و سالم

روانی مادران

دارد.
محدوديتهدا و پيشدندادها :تحقیاق حايار نیاز مانناد هار پاژوه
محدود

د گاري باا

ها ی روبرو بود .نظر به ا ن که روه مورد مطالعه از میان مادران ک دبستان در شهر

تهران انتخا شده بودند ،بنابرا ن در تعمیم نتا
احتیاط عمل کرد .محدود

به والد ن د گار و ساا ر نقااط ا اران با اد باا

هاي د گر مربوط به فقدان روه کنترل ،عدم مشاارک

برخای از

مادران داراي فرزند مشکلدار و عدم کنترل دقیق پا گاه اجتماعی -اقتصادي خانوادههاس .
توصیه مایشاود در تحقیقاات آ ناده ،و ژ ایهااي والاد ن از نظار ناوع شخصای ،
سبکهاي دلبستگی ،نگرشها و روشهاي فرزند پروري نیز مورد پژوه
مقا سۀ میزان ريا

زناشو ی والاد ن پای

قرار یرد .همچناین

از تولاد و بعاد از تولاد فرزناد و در سانین بعادي

شا ستۀ تحقیق اس .
در پا ان ،به عنوان پیشنهادهاي کااربردي باه مشااوران ،برناماه ر ازان و کارشناساان،
توصیههاي ز ر ارا ه میشود:
 .3اجراي برنامههاي مداخله راناه و بر ازاري دورههااي آماوزش خاانواده باراي هماۀ
والد ن ،به و ژه براي والد نی که فرزند مبتال به مشکالت عاطفی و رفتاري دارند ،در
13

زمینههاي مهارتهاي ارتباطی ،روشهاي فرزندپروري ،مهارتهااي حال تعاارض و
مهارتهاي مقابله با استرس و روشهاي اصالم رفتار.
علمی به زبان ساده دربارۀ مهارتهاي برقاراري

 .2به منظور آ اه سازي عمومی ،مطال

رابطه با فرزندان ،پیشاگیري از ناهنجااريهااي رفتااري و علا شناسای اخاتاللهااي
روانی ،تهیه و در سطح سترده در جامعه ،مراکز درمانی ،مدارس و خانوادهها منتشار
و توز ع شود.
 .1در درون سازمان مدارس ابتدا ی واحدهاي مشاوره ا جااد شاود و خاانوادههاا ی کاه
فرزندان مشکلدار دارند ،تح

حما

قرار یرند.
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