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 چکيده
آموزان مقطع آوري و شادکامی والدین با مشکالت رفتاري دانشرابطه تاببررسی هدف این پژوهش  

 تمامیروش پژوهش توصيفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماري پژوهش شامل  .بودان اصفهابتدایی شهر 
به تحصيل اشتغال داشتند. از این  1151 -54که در سال  ندتدایی شهر اصفهان بودمقطع اب انآموزدانش

 يآورجمع يانتخاب شدند. برا ايچندمرحلهاي نفر به روش تصادفی خوشه 120جامعه آماري تعداد 
هاي تفاده شد. دادهاس کودک رفتاريفهرست آوري، شادکامی و فرم والدین تاب پرسشنامهها از سه هداد

نتایج  يل شد.تحل چندمتغيريو تحليل واریانس  رگرسيون همزمان ،با استفاده از همبستگی پيرسون پژوهش
آموزان دانش ايمقابلهرفتار و  فعالیبيش، یاضطراب، یعاطف با مشکالت والدین آورينشان داد بين تاب

، ی، اضطرابی، جسمانیبا مشکالت عاطف والدین شادکامیهمچنين . شتداوجود  يدارامعن یرابطه منف
والدین  آوري. تابداشت دارامعن یرابطه منف آموزانسلوک دانشمشکالت و  يارفتار مقابله فعالی،بيش
، یمشکالت عاطف بينی کنندهپيش والدین یمآموزان و شادکادانش یفعالمشکالت بيش بينی کنندهپيش

از آموزان دختر و پسر ن دانش. همچنين بيبودآموزان دانشو سلوک  يارفتار مقابله ،ی، جسمانیاضطراب
والدین  هاياهميت تأثير ویژگیدهنده نتایج نشان بنابراین، .نداشتابعاد مشکالت رفتاري تفاوتی وجود  نظر

 .بودوزان دختر و پسر آمر مشکالت رفتاري دانشب

 آموزاندانش ،والدين، مشکالت رفتاري ،، شادکاميآوريتاب کليدي: گانواژ

                                                           

 خوراسگانواحد اصفهان دانشگاه آزاد اسالمی شناسی، کارشناسی ارشد روان .1

 ه اصفهان )نویسنده مسئول(شناسی، دانشگارواندکتري فوق پژوهشگر . 2

khoshouei.mahdieh@gmail.com 



 5366 تابستان، 26، شمارة هفتم، دوره شناسی افراد استثناییروانفصلنامة  /  061

 

 مقدمه
ان از اهميت باالیی برخوردار آموزدانش ویژهبهکودکان و  1مشکالت رفتاري واختالالت 

اي در سالمت جسمانی و کنندهزیرا دوران کودکی و نوجوانی نقش تعيين ؛است
راستاي شناسایی،  راهکار در هرگونهدارد. افراد در مراحل بعدي زندگی شناختی روان

تواند بهداشت روانی و درمان مشکالت رفتاري در سنين اوليه می تشخيص، پيشگيري
آموزان نيز مشکالت رفتاري در بين دانشمتأسفانه  کهآن خصوصبهجامعه را ارتقاء بخشد. 

، طيف در کودکانالت و اختالالت رفتاري مشک (.1151 شيوع باالیی دارد )نجاتی،
توان به مشکالت عاطفی، ( که از جمله می1136، دارد )کميجانی و ماهر ايگسترده

البته (. 1551، 2)آخنباخ کرداي و سلوک اشاره فعالی، رفتار مقابلهاضطرابی، جسمانی، بيش
آموزان پسر در هاي برخی از پژوهشگران، شيوع مشکالت رفتاري دانشیافته بر اساس

( است. 1151، و همکاران آموزان دختر در همين مقطع )جليليانبيش از دانش مقطع ابتدایی
آموزان پسر بيش از دانش آموزان دختر مقطع ابتداییها دانشبرخی پژوهش بر اساساما 

 . (1133محب،  )ایمانی و دارندهمين مقطع مشکالت رفتاري 

سبک فرزندپروري اصالح ، مشکالت رفتاريحذف یا کاهش  راهکارهايیکی از 
-روابط والد خصوصبه( و 1154نژاد ليلی، پور، شيخی، ميرزایی و کاظموالدین )شفيع

باعث اصالح برقراري ارتباط مؤثر . (2011، 1و بندي هورنگاست )مور، کين کودک
مشکالت کودکان در خانه و مدرسه و روابط نادرست باعث افزایش مشکالت رفتاري 

نقش آموزش  ،در حقيقت (.1131 پرور،پور و گلملک الدانی،فرزندان خواهد شد )ترک
؛ 1150،و آقایوسفی والدین در کاهش مشکالت رفتاري و هيجانی کودکان )باللی

زیرا مشکالت رفتاري  ؛این موضوع است تأیيدکنندهنيز  (1151الهی و طهماسبی، نعمت
)ریاحی، امينی و صالحی  باشدمیمادر  ویژهبه کودک بازتابی از مشکالت روانی والدین

تواند در والدین می 9و شادکامی 4آوريدر این ميان وجود دو ویژگی تاب(. 1151ویسی، 
 در روابط بين والدین و فرزندان ایفا کند. توجهیقابلنقش 

                                                           

1. Behavioral disorders and problems 

2. Achebach 

3. Moore, Kinghorn & Bandy 

4. Resilience 

5. Happiness 
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زا و شرکت و آسيب خطرآفرینآوري به معناي صبر و شکيبایی در مقابله با مسائل تاب
که فرد بتواند قدرت انطباق و سازگاري با  ايگونهبهوده ازنده و فعال در محيط اطراف بس

دیدگاه  بر اساس(. 2001 ،1شرایط کنونی زندگی خود را داشته باشد )کانر و دیویدسون
بنابراین افرادي که  ؛شودایان میآوري پس از بروز یک حادثه نمبرخی از پژوهشگران تاب

احتمال دارد که این متغير را از خودشان  ،انداق مهمی را تجربه نکردهدر زندگی خود اتف
یکی از عوامل مؤثر در  عنوانبه(. این ویژگی از آن جهت 1135بروز ندهند )قمرانی، 

دليل آور به روابط والدین با فرزندان مبتال به مشکالت رفتاري مطرح است که افراد تاب
 (،2011، 2)لی، سودم و زامورسکی یسالمت رواند مانن هاي مثبتویژگی برخورداري از
بينی و احساس تعلق )شکيب، پذیري، حس اميد، همدلی، خوشانعطافئله، مهارت حل مس

 مانند افسردگی، اضطراب و وسواس هاي منفیویژگی عدم برخورداري از( و 1131
رفتاري  تر با مشکالتاحتماالً راحت( 2011، 1)همدال، وگل، سلم، هاگن و استيلس

 شوند.کودکان سازگار می
ي والدین و مشکالت رفتاري آوررابطه بين تابصورت مستقيم پژوهشگران بهالبته 
هاي شخصيتی بلکه هر یک از پژوهشگران به بررسی ویژگی ؛اندهنکردبررسی  را کودکان

 باشدها آنآوري در هاي تابتواند به علت عدم وجود ویژگیاند که میوالدین پرداخته
)مانند اضطراب که یکی از علل آن داشتن استرس است، تعارض که یکی از علل آن 

. نداشتن مهارت حل مسئله است و پرخاشگري که یکی از علل آن نداشتن خلق آرام است(
مشکالت رفتاري کودکان  تواند در ایجادها در والدین میهر یک از این ویژگیوجود 

ها حاکی از تأثيرگذاري اضطراب والدین بر ثال، پژوهش. براي منقش مهمی داشته باشد
است. بر اساس پژوهش اعلمی، بهرامی احسان  (1150،اضطراب فرزندان )رحمتی و سعيدي

( افزایش تعارض والدین، مشکل سلوک را در کودکان 1151تویسرکانی )اسداهلل و 
را  اناي کودکابلهمشکل رفتار مق ،افزایش ارتباط والدین کهدرحالی دهد؛میافزایش 

( وقتی تعارض والدین 2011) 4ریگزپژوهش  نتایج ر اساسهمچنين بکاهش خواهد داد. 

                                                           

1. Connor & Davidson 

2. Lee, Sudom & Zamorski 

3. Hjemdal, Vogel, Solem, Hagen & Stiles 

4. Riggs 
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شود. پژوهش تر میکم باشد، امنيت و دلبستگی افزایش و مشکالت رفتاري کودکان کم
هر چه بروز پرخاشگري در  نشان داد( 2011) 1سيمونس و آلنیاپ، شوارتز، داگن، شيبر، 

اضطراب و افسردگی در نوجوانان افرایش یافته و با افزایش رفتارهاي  ،ر باشدوالدین بيشت
 یابد.افسردگی نوجوانان کاهش می عالئممثبت والدین، 
 هاياحساس نسبی فقدان خوشایند، هايهيجان مکرر کردن تجربه به معنايشادکامی 

در  .(2010 ،2ندی و دینر- بيسواس) است زندگی از رضایت کلی احساس و ناخوشایند
مستقيم  صورتبهرابطه بين شادکامی والدین و مشکالت رفتاري کودکان نيز پژوهشگران 

هایی اشاره اند. بنابراین در ادامه صرفاً به پژوهشهکردنرا بررسی رابطه بين این دو متغير 
هاي نسبی در زمينه رابطه شادکامی والدین با مشکالت رفتاري شود که داراي شباهتمی

( شادکامی 1152رسولی، اميدیان و سامعی )پژوهش  بر اساسکان است. براي مثال کود
هاي ل خواهد شد. یافتهپدر منتقانتقالی است و از مادران به سایر اعضاء خانواده مانند 

( نيز نشان داد که شکایات جسمانی، اضطراب، 1151پژوهش موسوي و احمدي )
کودکانی که مادران مبتال به افسردگی افسردگی، مشکالت اجتماعی و بزهکاري در 

 بيشتر از کودکانی است که مادران سالم دارند. ،دارند
 آموزاندر بين دانش شيوع مشکالت رفتاريبا توجه به اهميت آنچه گفته شد و  بر بنا

مور، ) در کاهش مشکالت رفتاريفرزندان  -روابط والدین(، نقش 1151 نجاتی،)
آوري و شادکامی والدین با عدم بررسی مستقيم رابطه تاب و (2011، و بندي هورنگکين

هدف این پژوهش  ،آموزان مقطع ابتداییدانش خصوصبه ،مشکالت رفتاري کودکان
. به بود آموزاندانشآوري و شادکامی والدین با مشکالت رفتاري رابطه تاببررسی 

رفتاري کودکان معضلی تر اهميت این پژوهش به این دليل است که مشکالت عبارت دقيق
پيامدهاي متعدد دیگري را به دنبال دارد، بلکه در  تنهانهرفع نگردد،  موقعبهاست که اگر 
این  همچنين نيست. نيز قابل درمان راحتیبهشدیدتر شده و دیگر  مراتببهبزرگسالی نيز 

عامل سایر کسانی که با او در ت بلکه ؛نيست مسئله آفرینمشکل فقط براي خود کودک 
شوند. بنابراین شاید با شناسایی عوامل مؤثر بر آن هستند نيز درگير مشکالت کودک می

 بتوان از پيامدهاي بعدي جلوگيري و راهی براي بهبود آنان پيدا کرد.

                                                           

1. Schwartz, Dudgeon, Sheeber, Yap, Simmons & Allen 

2. Biswas.Diener & Dean 
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آوري و شادکامی والدین تاببه این ترتيب مسئله اصلی پژوهش این است که آیا بين 
شش مشکل عاطفی، اضطرابی، جسمانی،  ل)شامآموزان رفتاري دانشبا مشکالت 

ن مسئله به این البته در راستاي ای وجود دارد؟ ( رابطهاي و سلوکفعالی، رفتار مقابلهبيش
آوري و شادکامی تاب بينی کنندهپيشنقش احتمالی  پرداخته خواهد شد که زسوال ني

اي و سلوک ابلهفعالی، رفتار مقوالدین در شش مشکل عاطفی، اضطرابی، جسمانی، بيش
هاي داخلی و خارجی به آن توجه موضوعی که در پژوهش چيست؟در دانش آموزان 

رانه براي ينوعی راهبرد پيشگ ،بينی کنندهشناسایی عوامل پيش کهدرصورتی .شده استن
هاي ناقص در زمينه رابطه جنسيت با وجود یافته منظوربههمچنين مشکالت مذکور است. 

آموزان دختر و پسر از دانشاین است که  ان، سومين مسئله پژوهشکودک مشکل رفتاري
 مذکور چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟نظر شش مشکل رفتاري 

 پژوهش روش
آوري و شادکامی تابپژوهش  این در. بوداز نوع همبستگی  توصيفیروش پژوهش 

الت عاطفی، آموزان شامل مشکمشکالت رفتاري دانش و بينمتغير پيش عنوانبه والدین
جامعه  .بودند متغير مالک عنوانبهاي و سلوک فعالی، رفتار مقابله، بيشاضطرابی، جسمانی

( که در سال نفر 161000آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان )دانش تمامی شاملآماري 
در نواحی شش گانه مشغول به تحصيل بودند. از این جامعه آماري  1151-54تحصيلی 

انتخاب شدند. به این ترتيب که ابتدا از شش  ايچندمرحلهاي ر به روش خوشهنف 190تعداد 
شش  ،ناحيه آموزش و پرورش، سه ناحيه به تصادف انتخاب گردید و سپس از سه ناحيه

تا والدین  تصادف انتخاب و از هر مدرسه یک کالس انتخاب شد صورتبهمدرسه 
ها نمایند. سپس با کسب مجوز از آموزان آن کالس اقدام به تکميل پرسشنامهدانش
 آنان شخصی اطالعات بودن محرمانه مورد در الزم حاتيتوضهاي مربوطه و با ارائه بخش

 موردنظرهاي و برحسب معيار ورود )تمایل به تکميل پرسشنامه توسط والدین(، پرسشنامه
، خروج()معيار  هاي ناقصسپس به علت خارج نمودن پرسشنامهبين والدین توزیع شد. 

در رابطه با حجم نمونه نيز از فرمول مناسب در  .یافت کاهشنفر  120تعداد نهایی نمونه به 
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استفاده  )2001، 1( )تباچينگ و فيدلN>50+8mتعيين حجم نمونه در رگرسيون یعنی )
بين است. بر این اساس، در این پژوهش دو متغير تعداد متغير پيش mشد. در این فرمول، 

 66پس حداقل به تعداد  و شادکامی والدین( وجود داشت. آوريبتا)بين پيش
 متغير هر ازاي به نظراندیدگاه صاحب بر اساسنياز است. اما از طرفی  کنندهشرکت

است  شده پيشنهاد، نفر 10 تا 10 حداقل ،چندگانه رگرسيون تحليل بين درپيش
ویژگی  سهمناسب است. نفر  201 يحجم نمونهبنابراین  (.2003، 2و ماندفروم نافچينسکی)

( گروه هاآموزان و تحصيالت والدین آنجنسيت و پایه تحصيلی دانشجمعيت شناختی )
 نشان داده شده است. 1در جدول نيز  نمونه

 هاي جمعيت شناختي گروه نمونهويژگي .1جدول 

 شناختیمتغيرهاي جمعيت فراوانی درصد

 اول 29 3/20

 آموزپایه تحصيلی دانش

 دوم 16 1/11

 سوم 14 1/11

 چهارم 21 9/11

 پنجم 22 1/13
 ششم 22 1/13

19 42 
آموز دانش

 جنس دختر
 آموز پسردانش 13 69

 زیر دیپلم 29 3/20

 آموزانتحصيالت والدین دانش

 دیپلم 49 9/11
 کاردانی 6 9

 کارشناسی 15 3/19

 کارشناسی ارشد 1 3/0
 بدون پاسخ 24 20

 

                                                           

1. Tabachnick & Fidell 

2. Knofczynski & Mundfrom 
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در ادامه ها از سه پرسشنامه استفاده شد که آوري دادهجمعهش براي ر این پژود
 توضيحات هر یک از این ابزارها ارائه خواهد شد. 

صالحی فهرست شادکامی نسخه ا که پرسشنامه این آکسفورد: شادکامیپرسشنامه 
 در هرسئوال است که  25 شاملو  تدوین شده (1559) 1است توسط آرگایل، مارتين و لو

 .کندمی قضاوت زیاد، بسيار شادي احساس تا ناشادي احساس از خود درباره فرد پرسش
 بين فردهر  نمره شود واي از صفر تا سه محاسبه میها در یک طيف چهار گزینهپاسخ

 51/0هاي خارجی آلفاي کرونباخ این پرسشنامه شپژوه در .گيردمی قرار 31 تا صفر
 کل در بازآزمایی پایایی ضریب و کرونباخ آلفاي ضریبن نيز ر ایرااست. د گزارش شده

 که داد نشان نيز عاملی اکتشافی تحليل به دست آمد. نتایج 15/0و  50/0ترتيب  به نمونه

 نفس، عزت خوشی، کارآمدي، احساس زندگی، از رضایت عامل شش از پرسشنامه

 داد دوم نشان مرتبه عاملی تحليل نتایج است. اما شده تشکيل بهزیستی و بودن اجتماعی

. الزم به ذکر (1151)نجفی و همکاران،  تاس عاملی تک پرسشنامه، عاملی ساختار که
 51/0و آلفاي کرونباخ آن نيز لی این پرسشنامه استفاده شده در این پژوهش از نمره کاست 

 به دست آمده است.
اي بين صفر درجهسوالی که در مقياس پنج  29آوري: این پرسشنامه پرسشنامه تاب

و دیویدسون در  شود توسط کانرگذاري می)کامالً نادرست( و چهار )هميشه درست( نمره
( مطلوب 35/0. پایایی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ )شده استطراحی  2001سال 

به دست داده  راگزارش شده و روایی سازه آن نيز با استفاده از تحليل عوامل، پنج عامل 
(. در ایران نيز پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي 2001انر و دیویدیسون، است )ک

روایی سازه پرسشنامه از طریق تحليل عوامل،  ،کرونباخ مطلوب گزارش شد. عالوه بر این
را به دست داد انگيزه پيشرفت، سرسختی، اعتماد به خود و سازگاري  چهار عامل
در این پژوهش از نمره کلی این پرسشنامه استفاده ست . الزم به ذکر ا(2005)خشوعی، 

 به دست آمده است. 51/0و آلفاي کرونباخ آن نيز شده 
داراي سه نسخه کودک، والدین و معلم بوده و  : این فهرست2دکرفتاري کو فهرست

شخيصی و آماري راهنماي ت هاي مبتنی برهاي مبتنی بر تجربه و مقياسداراي مقياس

                                                           

1. Argyle, Martin & Lu 

2. Child Behavior Checklist (CBCL) 
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هاي (. در این پژوهش از نسخه والدینی مقياس1551، است )آخنباخ 1وانیهاي راختالل
 گویه 111 استفاده شده که حاويهاي روانی راهنماي تشخيصی و آماري اختاللبر مبتنی 

را  اي و سلوکفعالی، رفتار مقابلهمشکل عاطفی، اضطرابی، جسمانی، بيششش  است و
ین و یا فردي که سرپرستی کودک را بر عهده توسط والد کند. این پرسشنامهارزیابی می

به این ترتيب که اگر گویه در مورد کودک،  گردد.کند تکميل میدارد و از او مراقبت می
و اگر تا حدي یا گاهی درست است امتياز یک و اگر  درست است امتياز دو یا غالباً کامالً

هاي مختلفی مورد پژوهش این مقياس در گيرد.درست نيست امتياز صفر به آن تعلق می
 -( و الرسون، نوتسون1553) 2اعتبارسنجی قرار گرفته است. براي مثال الرسون و فریسک

ها و مشکالت را براي ارزیابی مهارت( نسخه والدین 2000) 1وردرمدین، ساندلين و ون
نفري دختر و پسر شش تا شانزده ساله در  1103رفتاري کودک از نظر والدین در نمونه 

 در ایران نيز آلفايرا گزارش نمودند.  54/0تا  14/0کشور سوئد به کار برده و پایایی 

 کلی نمره با هاخرده مقياسميان  همتا، همبستگی هاينسخه ميان همبستگی کرونباخ،

 ابزار مناسب این پایایی و سازه اعتبار نشانگر برش به دست آمده هاينقطه و مربوط بخش

. (1150است )یزدخواستی و عریضی،  کودکان رفتاري مشکالت و هاارزیابی مهارت براي
 به دست آمده است. 33/0نيز  آلفاي کرونباخ پرسشنامهدر این پژوهش الزم به ذکر است 

 رگرسيون تحليل ،استفاده از ضریب همبستگی پيرسون با شده يآورجمع هايداده

 ،هاي آماريانجام آزمون از پيشالبته . شد تحليل چندمتغيري و تحليل واریانس همزمان
و هنجار بودن توزیع  4هاي خطا از طریق آزمون لوینبرابري واریانسهاي فرضپيش

 هابه هر یک از گروه در نظر گرفتنبا و  9متغيرها از طریق آزمون کولموگروف و اسميرنف
با  نيز تمامی موارد محاسباتی ارائه شده است. 2محاسبه گردید که نتایج آن در جدول 

 انجام شد.  SPSSر افزااده از نرماستف

                                                           

1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 

2. Larsson & Frisk 

3. Larsson, Knutsson.Medin, Sundelin & von Werder 

4. Levene 

5. Kolmogorov–Smirnov 
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 هاي پژوهشیافته
آوري و شادکامی والدین به ترتيب که ميزان تاب شد مشخصبا اجراي هر سه پرسشنامه 

ان، آموزميانگين مشکالت رفتاري دانش بر اساس. همچنين بوده است 11/45و  13/61
فعالی با کمترین مشکل و مشکالت بيش عنوانبه 63/0 گينمشکالت جسمانی با ميان ميزان

د. سایر مشکالت یعنی مشکالت نشوبيشترین مشکل محسوب می عنوانبه 903/1ميانگين 
( بين مشکالت 093/1( و عاطفی )46/2(، سلوک )22/2(، اضطرابی )55/1اي )رفتار مقابله

 فعالی قرار دارد. جسمانی و بيش

 بر اساسبه این ترتيب  شد.ها بررسی فرضشاما قبل از انجام تحليل آماري نتایج، پي
داري با توجه به نتایج آزمون کولموگروف و اسميرنف و آزمون لوین )معنی 2جدول 

 ها یکسان است.توزیع بهنجار و واریانس ،(01/0باالتر از 

 و آزمون لويننتايج آزمون کولموگروف و اسميرنف . 2جدول 
 متغير ن کولموگروف و اسميرنفآزمو داريمعنی آزمون لوین داريمعنی

 مشکل عاطفی 311/0 922/0 199/1 241/0
 مشکل اضطرابی 149/0 1 611/0 423/0
 مشکل جسمانی 926/0 549/0 931/2 111/0
 فعالیمشکل بيش 655/0 114/0 119/4 040/0
 ايمشکل رفتار مقابله 465/0 530/0 296/1 269/0
 مشکل سلوک 934/0 339/0 222/4 042/0

 شادکامی 154/0 991/0 960/4 019/0
 آوريتاب 465/0 530/0 201/1 219/0

 یآوري والدین با مشکالت عاطفتابشود بين یم مشاهده 1گونه که در جدول همان
(01/0>P  101/1و-=r ،)( 09/0اضطرابی>P  136/0و-=r )01/0) یفعالشيب>P  و

145/0-=r )و رفتار مقابله( 01/0اي>P  145/0و-=rدانش )يدارامعن یرابطه منف آموزان 
(، r=-111/0و  P<01/0عاطفی )همچنين بين شادکامی والدین نيز با مشکالت  وجود دارد.

 P<01/0) فعالی(، بيشr=-262/0و  P<01/0) ی(، جسمانr=-219/0و  P<01/0) اضطرابی
( r=-236/0و  P<01/0( و سلوک )r=-124/0و  P<01/0) اي(، رفتار مقابلهr=-102/0و 

 وجود داشت. داريمعنا یرابطه منف آموزاندانش
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 بين متغيرهاي پژوهشضرايب همبستگي  .3جدول 

 
توان قضاوت نمود که داري میو سطح معنی tنيز با توجه به آماره  4جدول  بر اساس

 يبرا يداریمعن یبينتوان پيش يآورتاب ،بيندر صورت وارد شدن هر دو متغير پيش
در  يآور( دارد. مقدار ضریب بتا استاندارد تابt=-151/2و  P<09/0) یفعاليشمشکل ب

که یک واحد  یاست، به این معن -264/0 یفعالمشکالت بيش يرگرسيون همزمان برا
را به  یفعالواحد کاهش در مشکالت بيش 264/0، يآورافزایش در نمرات پرسشنامه تاب

 آورد.یوجود م
داري اعنو سطح م tبا توجه به آماره قابل مشاهده است  4در جدول گونه که همان

 ینيبشيتوان پشادکامی بين، رت وارد شدن هر دو متغير پيشکه در صو گفتتوان می
و  P<09/0) ی(، مشکل اضطرابt= -13/2و  P<01/0عاطفی )مشکل  يبرا يداریمعن

233/2-=t مشکل ،)( 09/0جسمانی>P  900/2و- =tمشکل رفتار مقابله ،)09/0) يا>P  و
499/2- =t )( 01/0و مشکل سلوک>P  344/2و- =t را ) دارد. مقدار ضریب بتا استاندارد

 يا، رفتار مقابلهی، جسمانی، اضطرابیمشکالت عاطف يدر رگرسيون همزمان برا یشادکام
که  یمعنبه این  .است -121/0و  -214/0، -23/0، -26/0، -104/0به ترتيب  و سلوک

و  214/0، 23/0، 26/0، 104/0به ترتيب ، ییک واحد افزایش در نمرات پرسشنامه شادکام
را  يا، سلوک و رفتار مقابلهی، جسمانی، اضطرابیعاطفواحد کاهش در مشکالت  121/0

 آورد.یبه وجود م
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از طريق  آموزاندانش يرفتاربيني مشکالت نتايج رگرسيون چندگانه همزمان براي پيش .4دول ج
 والدين يو شادکام آوريتاب

 
(، اضطرابی = f ،25/0P= 124/1عاطفی ) مشکلهر شش  در 9بر اساس جدول 

(144/0=f ،99/0P =( جسمانی ،)445/1- =f، 21/0P =( بيش فعالی ،)223/2=f ،
11/0P=،) رفتار مقابله( 043/0اي=f ،321/0P =و سلوک ) (915/2=f ،11/0P = ) تفاوت

 رد.آموزان دختر و پسر وجود ندادانشي بين دارمعنی
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در ارتباط با عامل جنسيت و ابعاد مشکالت  چندمتغيريتحليل واريانس  نتايج آزمون .5جدول 
 نآموزارفتاري دانش

 آموز پسردانش آموز دختردانش متغير

ت
ورا
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ع م
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ميا
معي 

ف 
حرا
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 ار

ين
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ميا
يار 

 مع
ف

حرا
ان

 

مشکل 
 عاطفی

64/2 49/2 23/1 46/1 
194/11 1 194/11 124/1 251/0 

مشکل 
 اضطرابی

01/2 31/1 10/2 21/2 
924/1 1 924/1 144/0 995/0 

مشکل 
 جسمانی

33/0 90/1 91/0 21/1 
921/2 1 921/2 445/1 211/0 

مشکل 
فعالبيش
 ي

50/2 43/2 31/1 95/1 
915/21 1 915/21 223/2 113/0 

مشکل 
رفتار 

 ايمقابله
52/1 19/2 02/2 40/2 

291/0 1 291/0 043/0 321/0 

مشکل 
 سلوک

33/1 41/2 54/2 56/1 
129/11 1 129/11 915/2 119/0 

 گيريو نتيجه بحث
 روانشناختیآوري والدین با مشکالت بين تابپژوهش  اولين یافته این بر اساس

 رابطهو سلوک  يا، رفتار مقابلهیفعالشي، بی، اضطرابیعاطف مشکالت یعنی ،آموزاندانش
که  استوجود رابطه منفی بين این دو متغير به این معنا . داشت وجود داريمعنا یمنف

 دارند.آوري بيشتري هستند، فرزندانشان مشکالت رفتاري کمتري والدینی که داراي تاب
به این معنا که  .يز مورد پذیرش استقانون ضریب همبستگی، عکس این رابطه ن بر اساس

 شناختی والدین مؤثر است.هاي روانمشکالت رفتاري فرزندان نيز در ایجاد ویژگی
رابطه  ،ميمستق صورتبه یچ پژوهشيگونه که در قسمت مقدمه ذکر شده در ههمان
با سه یگاه مقایاست. اما در جانشده بررسی کودکان  يالت رفتارن با مشکیوالد يآورتاب

 ییهایژگیو يرگذاريتأث یبررسبه که  کرداشاره  ییهاد به پژوهشیمشابه با يهاپژوهش
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 يهاژگییو به علت عدم وجود تواندیم. این موضوع اندن پرداختهیدر والد یمنف
در  يش مشکالت رفتاریافزا موجب یمنف يهاژگیین ويو هم باشدن یدر والد يآورتاب

 ن مانند اضطرابیوالد یمنف يهایژگیو يرگذاريتأث توان بهیممثال  ي. براشودفرزندانشان 
ش ین در افزایوالد (، تعارض1150،)رحمتی و سعيدي ش اضطراب فرزندانین بر افزایوالد

ن بر اضطراب و یوالد يپرخاشگر( 1151و همکاران،  )اعلمی مشکالت سلوک فرزندان
در حقيقت اضطراب، تعارض و . کرد( اشاره 2011و همکاران،  فرزندان )شوارتز یافسردگ

، آرامش )استرس داشتن(هایی مانند علت نداشتن ویژگیبه تواند به ترتيب پرخاشگري می
آوري اما در تبيين رابطه منفی بين تابتوانایی حل مسئله و خلق آرام در والدین ایجاد شود. 

 هايپژوهش سبر اساکه  کردوالدین و مشکالت رفتاري کودک باید به این نکته اشاره 
)لی، سودم و  ،یآور برخورداري از سالمت روانهاي افراد تابانجام شده از جمله ویژگی

بينی و پذیري، حس اميد، همدلی، خوشانعطافئله، مهارت حل مس (،2011زامورسکی، 
 عدم برخورداري از افسردگی، اضطراب و وسواس( و 1131احساس تعلق )شکيب، 

 هاي مذکور( است. بنابراین به دليل ویژگی2011ن و استيلس، )همدال، وگل، سلم، هاگ
کنند و همين به شيوه بهتري نيز با کودکان خود رفتار می آوري باالتروالدین داراي تاب

در  این مشکالت مسئله باعث کاهش بروز مشکالت رفتاري در کودکان و یا عدم بروز
 شود.فرزندانشان می

آوري والدین در مشکالت رفتاري کودکان تاب ينی کنندهبپيشنقش  در یافته دوم نيز
آوري تاب کنندگیبينیتأثير پيش کهایندر تبيين شد. فعالی تأیيد فقط براي مشکل بيش

توان به دیدگاه تأیيد شده است می ،فعالیبيش ،فقط براي یکی از مشکالت رفتاري
 ؛شودیک حادثه نمایان میاز بروز  آوري پسکه معتقدند تاب کرداشاره  یپژوهشگران

احتمال دارد که این  ،اندبنابراین افرادي که در زندگی خود اتفاق مهمی را تجربه نکرده
ابراین شاید از آنجایی که در بقيه ن(. ب1135متغير را از خودشان بروز ندهند )قمرانی، 

دا آوري در والدین رشد پيشدت مشکل به حدي نبوده است که ویژگی تاب مشکالت،
 کنندگی نداشته است.بينیقدرت پيش ،آوري براي سایر مشکالتکند، ویژگی تاب

 روانشناختیبين شادکامی والدین با مشکالت  ،پژوهش این سوم یافته بر اساس
اي و فعالی، رفتار مقابلهیعنی مشکالت عاطفی، اضطرابی، جسمانی، بيش ،آموزاندانش

وجود رابطه منفی بين این دو متغير به این معنا  .دوجود دار يدارامعن سلوک رابطه منفی
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بر و دارند ، فرزندانشان مشکالت رفتاري کمتري است که والدینِ داراي شادکامی بيشتر
قانون ضریب همبستگی، عکس این رابطه نيز مورد پذیرش است به این معنا که  اساس

والدین مؤثر است. شناختی هاي روانمشکالت رفتاري فرزندان نيز در ایجاد ویژگی
رابطه  یم به بررسيمستق صورتبه یچ پژوهشيدر ه گونه که در قسمت مقدمه ذکر شدانهم

سه با یگاه مقایکودکان پرداخته نشده است. اما در جا ين با مشکالت رفتاریوالد یشادکام
متضاد با  ییهایژگیو یکه به بررس کرداشاره  ییهاپژوهش د بهیمشابه با يهاپژوهش

پژوهش موسوي و  بر اساسمثال  ياند. بران پرداختهیدر والد یمانند افسردگ یکامشاد
( شکایات جسمانی، اضطراب، افسردگی، مشکالت اجتماعی و بزهکاري 1151احمدي )

که مادران سالم  بودبيشتر از کودکانی  داشتنددر کودکانی که مادران مبتال به افسردگی 
باید به بين شادکامی والدین و مشکالت رفتاري کودک  رابطه منفیدر تبيين اما . داشتند

(. زیرا والدین شاد به علت 1152و همکاران،  رسولیقابليت انتقال شادکامی اشاره نمود )
به دیگران یعنی فرزندان خود منتقل شادکامی را نيز توانند این ویژگی میبرخورداري از 

 نموده و باعث کاهش مشکالت رفتاري در آنان شوند.
شادکامی والدین در مشکالت  يکنندهبينیپيشنقش  نيزپژوهش  چهارم یافته در

 اي و سلوک تأیيدرفتاري کودکان براي مشکالت عاطفی، اضطرابی، جسمانی، رفتار مقابله
 ،هاي نظريدیدگاه بر اساس که کرددر تبيين این یافته نيز باید به این نکته اشاره شده است. 

 هاياحساس نسبی فقدان خوشایند، هايهيجان مکرر کردن شادکامی یعنی تجربه

بنابراین  .(2010ن، دی و دینر -بيسواس) زندگی از رضایت کلی احساس و ناخوشایند
هاي شادکامی ، اگر والدین از ویژگینشان دهندفرزندان مشکالت رفتاري  کهدرصورتی

از شدت یافتن  تنهانهنتيجه توانند با مشکل سازگار شده و در بهتر می ،برخوردار باشند
 شوند.مشکل کاسته بلکه باعث بهبود آن نيز می

، ی، جسمانیرابط، اضیت با مشکالت عاطفين جنسيرابطه بپژوهش  همچنين در این
از عدم  ین مورد حاکیج در ای. نتاشد یز بررسيو سلوک ن يا، رفتار مقابلهیفعالشيب

ن پژوهش یا . نتایجمذکور بود يرهايپسر در متغآموزان دختر و ن دانشيدار بیتفاوت معن
که  ( ناهماهنگ بود1151، و همکاران انيليجل؛ 1133ومحب،  یمانیها )ار پژوهشیسابا 

باید به  نتایجهنمونه باشد. البته در تبيين این  متفاوت بودنتواند ناشی از علت این مسئله می
والدین نقش  ،هاي قبلیپژوهش نتایج سبر اسا کهاینبه  با توجهکه  کرداین نکته اشاره 
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پور، شيخی، خود دارند )شفيعمشکالت رفتاري فرزندان مؤثري در ایجاد یا عدم ایجاد 
یافته سوم و چهارم  و در (2011مور، کينقم و بندي،؛ 1154نژاد ليلی، ميرزایی و کاظم

والدین با  طبنابراین شاید سبک فرزندپروري و رواب شد.این موضوع تأیيد  نيز پژوهش
دليلی بر شباهت  تواندمی اي یکسان است و این یکسانیشيوهبه فرزند دختر و پسر 

 ختر و پسر باشد.آموزان دمشکالت رفتاري دانش
با  شادکامی والدینو  يآورتاببين  یپژوهش بيانگر وجود رابطه منفنتيجه کلی این 

و  يآورتاب يکنندهبينیپيشو نقش  آموزان مقطع ابتداییدانش يمشکالت رفتار
 تنهانهجه ين نتیابود.  آموزانمشکالت رفتاري دانشاز  یبرخبا  والدین یشادکام

 بلکه ،است( 2011و همکاران،  فرزندان )مانند مور-نیت روابط والديدکننده اهمیيتأ
و  ی؛ نعمت اله1150،یو آقایوسف یباللن )یوالد يهاآموزش يهار دورهيت تأثياهم

در کاهش مشکالت  یو شادکام يآورش تابیافزا يها( مانند دوره1151، یطهماسب
 .کندرا تایيد میآموزان دانش يرفتار

که نتایج  کردن نکته اشاره ید به ایز باين پژوهش نیت در ایک محدودی عنوانبهالبته 
ن یدر شهر اصفهان و والد ییآموزان مقطع ابتدان پژوهش، محدود به دانشیحاصل از ا

ن یج، اینان از نتاياطم يشود برایشنهاد مير پژوهشگران پیبه سا از این رو است.ها آن
به دليل عدم وجود  کهآنضمن ند. کن یبررس یر شهرها و مقاطع آموزشیاس را در سايمق

مطرح  ییک پژوهش مقدمات عنوانبهمشابه در داخل و خارج، این پژوهش  يهاپژوهش
به  ،نیبر ا افزونکند. بيشتر پژوهشگران را ایجاب می یرسلزوم بر ،بود و همين موضوع

به یک مقوله فقط کودک  يرفتار هسياههاي مشکالت رفتاري در هولمقخاطر وسيع بودن 
شنهاد ير پژوهشگران پین به سایبنابرا .پرداخته شده استمشکالت رفتاري( فرم والدینی )
فرم خودسنجی و  یعنی ،هار فرمیو سا یعنی مقياس مبتنی بر تجربهر مشکالت یشود، سایم

پيشنهاد کاربردي نيز با توجه به وجود  عنوانبهز مورد استفاده قرار دهند. يفرم معلم را ن
-بينیپيشموزان، نقش آآوري و شادکامی والدین با مشکالت رفتاري دانشرابطه بين تاب

آموزان و عدم دانش بينی مشکالت رفتاريآوري و شادکامی والدین در پيشتاب کننده
آموزان دختر و پسر در زمينه مشکالت رفتاري به مدارس پيشنهاد وجود تفاوت دانش

هاي رسمی در شود تا جهت حذف و کاهش مشکالت رفتاري، در کنار آموزشمی
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هاي آموزشی مشکالت رفتاري فرزندانشان، دوره هرگونهفارغ از  ،مدارس، براي والدین
 شادکامی برگزار نمایند.و  يآورتابدر زمينه 
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