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چکيده
هدف این پژوهش بررسی رابطه تابآوري و شادکامی والدین با مشکالت رفتاري دانشآموزان مقطع
ابتدایی شهر اصفهان بود .روش پژوهش توصيفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماري پژوهش شامل تمامی
دانشآموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان بودند که در سال  1151 -54به تحصيل اشتغال داشتند .از این
جامعه آماري تعداد  120نفر به روش تصادفی خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند .براي جمعآوري
دادهها از سه پرسشنامه تابآوري ،شادکامی و فرم والدین فهرست رفتاري کودک استفاده شد .دادههاي
پژوهش با استفاده از همبستگی پيرسون ،رگرسيون همزمان و تحليل واریانس چندمتغيري تحليل شد .نتایج
نشان داد بين تابآوري والدین با مشکالت عاطفی ،اضطرابی ،بيشفعالی و رفتار مقابلهاي دانشآموزان
رابطه منفی معناداري وجود داشت .همچنين شادکامی والدین با مشکالت عاطفی ،اضطرابی ،جسمانی،
بيشفعالی ،رفتار مقابلهاي و مشکالت سلوک دانشآموزان رابطه منفی معنادار داشت .تابآوري والدین
پيشبينی کننده مشکالت بيشفعالی دانشآموزان و شادکامی والدین پيشبينی کننده مشکالت عاطفی،
اضطرابی ،جسمانی ،رفتار مقابلهاي و سلوک دانشآموزان بود .همچنين بين دانشآموزان دختر و پسر از
نظر ابعاد مشکالت رفتاري تفاوتی وجود نداشت .بنابراین ،نتایج نشاندهنده اهميت تأثير ویژگیهاي والدین
بر مشکالت رفتاري دانشآموزان دختر و پسر بود.
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مقدمه
اختالالت و مشکالت رفتاري 1کودکان و بهویژه دانشآموزان از اهميت باالیی برخوردار
است؛ زیرا دوران کودکی و نوجوانی نقش تعيينکنندهاي در سالمت جسمانی و
روانشناختی افراد در مراحل بعدي زندگی دارد .هرگونه راهکار در راستاي شناسایی،
تشخيص ،پيشگيري و درمان مشکالت رفتاري در سنين اوليه میتواند بهداشت روانی
جامعه را ارتقاء بخشد .بهخصوص آنکه متأسفانه مشکالت رفتاري در بين دانشآموزان نيز
شيوع باالیی دارد (نجاتی .)1151 ،مشکالت و اختالالت رفتاري در کودکان ،طيف
گستردهاي دارد (کميجانی و ماهر )1136 ،که از جمله میتوان به مشکالت عاطفی،
اضطرابی ،جسمانی ،بيشفعالی ،رفتار مقابلهاي و سلوک اشاره کرد (آخنباخ .)1551 ،2البته
بر اساس یافتههاي برخی از پژوهشگران ،شيوع مشکالت رفتاري دانشآموزان پسر در
مقطع ابتدایی بيش از دانشآموزان دختر در همين مقطع (جليليان و همکاران )1151 ،است.
اما بر اساس برخی پژوهشها دانشآموزان دختر مقطع ابتدایی بيش از دانشآموزان پسر
همين مقطع مشکالت رفتاري دارند (ایمانی و محب. )1133 ،
یکی از راهکارهاي حذف یا کاهش مشکالت رفتاري ،اصالح سبک فرزندپروري
والدین (شفيعپور ،شيخی ،ميرزایی و کاظمنژاد ليلی )1154 ،و بهخصوص روابط والد-
کودک است (مور ،کينگهورن و بندي .)2011 ،1برقراري ارتباط مؤثر باعث اصالح
مشکالت کودکان در خانه و مدرسه و روابط نادرست باعث افزایش مشکالت رفتاري
فرزندان خواهد شد (ترکالدانی ،ملکپور و گلپرور .)1131 ،در حقيقت ،نقش آموزش
والدین در کاهش مشکالت رفتاري و هيجانی کودکان (باللی و آقایوسفی1150،؛
نعمتالهی و طهماسبی )1151 ،نيز تأیيدکننده این موضوع است؛ زیرا مشکالت رفتاري
کودک بازتابی از مشکالت روانی والدین بهویژه مادر میباشد (ریاحی ،امينی و صالحی
ویسی .)1151 ،در این ميان وجود دو ویژگی تابآوري 4و شادکامی 9در والدین میتواند
نقش قابلتوجهی در روابط بين والدین و فرزندان ایفا کند.
1. Behavioral disorders and problems
2. Achebach
3. Moore, Kinghorn & Bandy
4. Resilience
5. Happiness
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تابآوري به معناي صبر و شکيبایی در مقابله با مسائل خطرآفرین و آسيبزا و شرکت
سازنده و فعال در محيط اطراف بوده بهگونهاي که فرد بتواند قدرت انطباق و سازگاري با
شرایط کنونی زندگی خود را داشته باشد (کانر و دیویدسون .)2001 ،1بر اساس دیدگاه
برخی از پژوهشگران تابآوري پس از بروز یک حادثه نمایان میشود؛ بنابراین افرادي که
در زندگی خود اتفاق مهمی را تجربه نکردهاند ،احتمال دارد که این متغير را از خودشان
بروز ندهند (قمرانی .)1135 ،این ویژگی از آن جهت بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در
روابط والدین با فرزندان مبتال به مشکالت رفتاري مطرح است که افراد تابآور به دليل
برخورداري از ویژگیهاي مثبت مانند سالمت روانی (لی ،سودم و زامورسکی،)2011 ،2
مهارت حل مسئله ،انعطافپذیري ،حس اميد ،همدلی ،خوشبينی و احساس تعلق (شکيب،
 )1131و عدم برخورداري از ویژگیهاي منفی مانند افسردگی ،اضطراب و وسواس
(همدال ،وگل ،سلم ،هاگن و استيلس )2011 ،1احتماالً راحتتر با مشکالت رفتاري
کودکان سازگار میشوند.
البته پژوهشگران بهصورت مستقيم رابطه بين تابآوري والدین و مشکالت رفتاري
کودکان را بررسی نکردهاند؛ بلکه هر یک از پژوهشگران به بررسی ویژگیهاي شخصيتی
والدین پرداختهاند که میتواند به علت عدم وجود ویژگیهاي تابآوري در آنها باشد
(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).
وجود هر یک از این ویژگیها در والدین میتواند در ایجاد مشکالت رفتاري کودکان
نقش مهمی داشته باشد .براي مثال ،پژوهشها حاکی از تأثيرگذاري اضطراب والدین بر
اضطراب فرزندان (رحمتی و سعيدي )1150،است .بر اساس پژوهش اعلمی ،بهرامی احسان
و اسداهلل تویسرکانی ( )1151افزایش تعارض والدین ،مشکل سلوک را در کودکان
افزایش میدهد؛ درحالیکه افزایش ارتباط والدین ،مشکل رفتار مقابلهاي کودکان را
کاهش خواهد داد .همچنين بر اساس نتایج پژوهش ریگز )2011( 4وقتی تعارض والدین

1. Connor & Davidson
2. Lee, Sudom & Zamorski
3. Hjemdal, Vogel, Solem, Hagen & Stiles
4. Riggs
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کم باشد ،امنيت و دلبستگی افزایش و مشکالت رفتاري کودکان کمتر میشود .پژوهش
شوارتز ،داگن ،شيبر ،یاپ ،سيمونس و آلن )2011( 1نشان داد هر چه بروز پرخاشگري در
والدین بيشتر باشد ،اضطراب و افسردگی در نوجوانان افرایش یافته و با افزایش رفتارهاي
مثبت والدین ،عالئم افسردگی نوجوانان کاهش مییابد.
شادکامی به معناي تجربه کردن مکرر هيجانهاي خوشایند ،فقدان نسبی احساسهاي
ناخوشایند و احساس کلی رضایت از زندگی است (بيسواس -دینر و دین .)2010 ،2در
رابطه بين شادکامی والدین و مشکالت رفتاري کودکان نيز پژوهشگران بهصورت مستقيم
رابطه بين این دو متغير را بررسی نکردهاند .بنابراین در ادامه صرفاً به پژوهشهایی اشاره
میشود که داراي شباهتهاي نسبی در زمينه رابطه شادکامی والدین با مشکالت رفتاري
کودکان است .براي مثال بر اساس پژوهش رسولی ،اميدیان و سامعی ( )1152شادکامی
انتقالی است و از مادران به سایر اعضاء خانواده مانند پدر منتقل خواهد شد .یافتههاي
پژوهش موسوي و احمدي ( )1151نيز نشان داد که شکایات جسمانی ،اضطراب،
افسردگی ،مشکالت اجتماعی و بزهکاري در کودکانی که مادران مبتال به افسردگی
دارند ،بيشتر از کودکانی است که مادران سالم دارند.
بنا بر آنچه گفته شد و با توجه به اهميت شيوع مشکالت رفتاري در بين دانشآموزان
(نجاتی ،)1151 ،نقش روابط والدین -فرزندان در کاهش مشکالت رفتاري (مور،
کينگهورن و بندي )2011 ،و عدم بررسی مستقيم رابطه تابآوري و شادکامی والدین با
مشکالت رفتاري کودکان ،بهخصوص دانشآموزان مقطع ابتدایی ،هدف این پژوهش
بررسی رابطه تابآوري و شادکامی والدین با مشکالت رفتاري دانشآموزان بود .به
عبارت دقيق تر اهميت این پژوهش به این دليل است که مشکالت رفتاري کودکان معضلی
است که اگر بهموقع رفع نگردد ،نهتنها پيامدهاي متعدد دیگري را به دنبال دارد ،بلکه در
بزرگسالی نيز بهمراتب شدیدتر شده و دیگر بهراحتی نيز قابل درمان نيست .همچنين این
مشکل فقط براي خود کودک مسئله آفرین نيست؛ بلکه سایر کسانی که با او در تعامل
هستند نيز درگير مشکالت کودک میشوند .بنابراین شاید با شناسایی عوامل مؤثر بر آن
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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به این ترتيب مسئله اصلی پژوهش این است که آیا بين تابآوري و شادکامی والدین
با مشکالت رفتاري دانشآموزان (شامل شش مشکل عاطفی ،اضطرابی ،جسمانی،
بيشفعالی ،رفتار مقابلهاي و سلوک) رابطه وجود دارد؟ البته در راستاي این مسئله به این
سوال نيز پرداخته خواهد شد که نقش احتمالی پيشبينی کننده تابآوري و شادکامی
والدین در شش مشکل عاطفی ،اضطرابی ،جسمانی ،بيشفعالی ،رفتار مقابلهاي و سلوک
در دانش آموزان چيست؟ موضوعی که در پژوهشهاي داخلی و خارجی به آن توجه
نشده است .درصورتیکه شناسایی عوامل پيشبينی کننده ،نوعی راهبرد پيشگيرانه براي
مشکالت مذکور است .همچنين بهمنظور وجود یافتههاي ناقص در زمينه رابطه جنسيت با
مشکل رفتاري کودکان ،سومين مسئله پژوهش این است که دانشآموزان دختر و پسر از
نظر شش مشکل رفتاري مذکور چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

روش پژوهش
روش پژوهش توصيفی از نوع همبستگی بود .در این پژوهش تابآوري و شادکامی
والدین بهعنوان متغير پيشبين و مشکالت رفتاري دانشآموزان شامل مشکالت عاطفی،
اضطرابی ،جسمانی ،بيشفعالی ،رفتار مقابلهاي و سلوک بهعنوان متغير مالک بودند .جامعه
آماري شامل تمامی دانشآموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان ( 161000نفر) که در سال
تحصيلی  1151-54در نواحی شش گانه مشغول به تحصيل بودند .از این جامعه آماري
تعداد  190نفر به روش خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند .به این ترتيب که ابتدا از شش
ناحيه آموزش و پرورش ،سه ناحيه به تصادف انتخاب گردید و سپس از سه ناحيه ،شش
مدرسه بهصورت تصادف انتخاب و از هر مدرسه یک کالس انتخاب شد تا والدین
دانشآموزان آن کالس اقدام به تکميل پرسشنامهها نمایند .سپس با کسب مجوز از
بخشهاي مربوطه و با ارائه توضيحات الزم در مورد محرمانه بودن اطالعات شخصی آنان
و برحسب معيار ورود (تمایل به تکميل پرسشنامه توسط والدین) ،پرسشنامههاي موردنظر
بين والدین توزیع شد .سپس به علت خارج نمودن پرسشنامههاي ناقص (معيار خروج)،
تعداد نهایی نمونه به  120نفر کاهش یافت .در رابطه با حجم نمونه نيز از فرمول مناسب در
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تعيين حجم نمونه در رگرسيون یعنی (( )N>50+8mتباچينگ و فيدل (2001 ،1استفاده
شد .در این فرمول m ،تعداد متغير پيش بين است .بر این اساس ،در این پژوهش دو متغير
پيشبين (تابآوري و شادکامی والدین) وجود داشت .پس حداقل به تعداد 66
شرکتکننده نياز است .اما از طرفی بر اساس دیدگاه صاحبنظران به ازاي هر متغير
پيشبين در تحليل رگرسيون چندگانه ،حداقل  10تا  10نفر ،پيشنهاد شده است
(نافچينسکی و ماندفروم .)2003 ،2بنابراین حجم نمونهي  120نفر مناسب است .سه ویژگی
جمعيت شناختی (جنسيت و پایه تحصيلی دانشآموزان و تحصيالت والدین آنها) گروه
نمونه نيز در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .1ويژگيهاي جمعيت شناختي گروه نمونه
متغيرهاي جمعيتشناختی

پایه تحصيلی دانشآموز

فراوانی

درصد

اول

29

20/3

دوم

16

11/1

سوم

14

11/1

چهارم

21

11/9

پنجم

22

13/1

ششم

22

13/1

42

19

دانشآموز پسر

13

69

زیر دیپلم

29

20/3

دیپلم

49

11/9

کاردانی

6

9

کارشناسی

15

19/3

کارشناسی ارشد

1

0 /3

بدون پاسخ

24

20

دانشآموز
جنس

تحصيالت والدین دانشآموزان

دختر

1. Tabachnick & Fidell
2. Knofczynski & Mundfrom
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در این پژوهش براي جمعآوري دادهها از سه پرسشنامه استفاده شد که در ادامه
توضيحات هر یک از این ابزارها ارائه خواهد شد.
پرسشنامه شادکامی آکسفورد :این پرسشنامه که نسخه اصالحی فهرست شادکامی
است توسط آرگایل ،مارتين و لو )1559( 1تدوین شده و شامل  25سئوال است که در هر
پرسش فرد درباره خود از احساس ناشادي تا احساس شادي بسيار زیاد ،قضاوت میکند.
پاسخها در یک طيف چهار گزینهاي از صفر تا سه محاسبه میشود و نمره هر فرد بين
صفر تا  31قرار میگيرد .در پژوهشهاي خارجی آلفاي کرونباخ این پرسشنامه 0/51
گزارش شده است .در ایران نيز ضریب آلفاي کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی در کل
نمونه به ترتيب  0/50و  0/15به دست آمد .نتایج تحليل عاملی اکتشافی نيز نشان داد که
پرسشنامه از شش عامل رضایت از زندگی ،کارآمدي ،احساس خوشی ،عزت نفس،
اجتماعی بودن و بهزیستی تشکيل شده است .اما نتایج تحليل عاملی مرتبه دوم نشان داد
که ساختار عاملی پرسشنامه ،تک عاملی است (نجفی و همکاران .)1151 ،الزم به ذکر
است در این پژوهش از نمره کلی این پرسشنامه استفاده شده و آلفاي کرونباخ آن نيز 0/51
به دست آمده است.
پرسشنامه تابآوري :این پرسشنامه  29سوالی که در مقياس پنج درجهاي بين صفر
(کامالً نادرست) و چهار (هميشه درست) نمرهگذاري میشود توسط کانر و دیویدسون در
سال  2001طراحی شده است .پایایی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ ( )0/35مطلوب
گزارش شده و روایی سازه آن نيز با استفاده از تحليل عوامل ،پنج عامل را به دست داده
است (کانر و دیویدیسون .)2001 ،در ایران نيز پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي
کرونباخ مطلوب گزارش شد .عالوه بر این ،روایی سازه پرسشنامه از طریق تحليل عوامل،
چهار عامل انگيزه پيشرفت ،سرسختی ،اعتماد به خود و سازگاري را به دست داد
(خشوعی .)2005 ،الزم به ذکر است در این پژوهش از نمره کلی این پرسشنامه استفاده
شده و آلفاي کرونباخ آن نيز  0/51به دست آمده است.
فهرست رفتاري کودک :2این فهرست داراي سه نسخه کودک ،والدین و معلم بوده و
داراي مقياسهاي مبتنی بر تجربه و مقياسهاي مبتنی بر راهنماي تشخيصی و آماري
1. Argyle, Martin & Lu
)2. Child Behavior Checklist (CBCL
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اختاللهاي روانی 1است (آخنباخ .)1551 ،در این پژوهش از نسخه والدینی مقياسهاي
مبتنی بر راهنماي تشخيصی و آماري اختاللهاي روانی استفاده شده که حاوي  111گویه
است و شش مشکل عاطفی ،اضطرابی ،جسمانی ،بيشفعالی ،رفتار مقابلهاي و سلوک را
ارزیابی میکند .این پرسشنامه توسط والدین و یا فردي که سرپرستی کودک را بر عهده
دارد و از او مراقبت میکند تکميل میگردد .به این ترتيب که اگر گویه در مورد کودک،
کامالً یا غالباً درست است امتياز دو و اگر تا حدي یا گاهی درست است امتياز یک و اگر
درست نيست امتياز صفر به آن تعلق میگيرد .این مقياس در پژوهشهاي مختلفی مورد
اعتبارسنجی قرار گرفته است .براي مثال الرسون و فریسک )1553( 2و الرسون ،نوتسون-
مدین ،ساندلين و ونوردر )2000( 1نسخه والدین را براي ارزیابی مهارتها و مشکالت
رفتاري کودک از نظر والدین در نمونه  1103نفري دختر و پسر شش تا شانزده ساله در
کشور سوئد به کار برده و پایایی  0/14تا  0/54را گزارش نمودند .در ایران نيز آلفاي
کرونباخ ،همبستگی ميان نسخههاي همتا ،همبستگی ميان خرده مقياسها با نمره کلی
بخش مربوط و نقطههاي برش به دست آمده نشانگر اعتبار سازه و پایایی مناسب این ابزار
براي ارزیابی مهارتها و مشکالت رفتاري کودکان است (یزدخواستی و عریضی.)1150 ،
الزم به ذکر است در این پژوهش آلفاي کرونباخ پرسشنامه نيز  0/33به دست آمده است.
دادههاي جمعآوري شده با استفاده از ضریب همبستگی پيرسون ،تحليل رگرسيون
همزمان و تحليل واریانس چندمتغيري تحليل شد .البته پيش از انجام آزمونهاي آماري،
پيشفرضهاي برابري واریانسهاي خطا از طریق آزمون لوین 4و هنجار بودن توزیع
متغيرها از طریق آزمون کولموگروف و اسميرنف 9و با در نظر گرفتن به هر یک از گروهها
محاسبه گردید که نتایج آن در جدول  2ارائه شده است .تمامی موارد محاسباتی نيز با
استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.

)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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یافتههاي پژوهش
با اجراي هر سه پرسشنامه مشخص شد که ميزان تابآوري و شادکامی والدین به ترتيب
 61/13و  45/11بوده است .همچنين بر اساس ميانگين مشکالت رفتاري دانشآموزان،
ميزان مشکالت جسمانی با ميانگين  0/63بهعنوان کمترین مشکل و مشکالت بيشفعالی با
ميانگين  1/903بهعنوان بيشترین مشکل محسوب میشوند .سایر مشکالت یعنی مشکالت
رفتار مقابلهاي ( ،)1/55اضطرابی ( ،)2/22سلوک ( )2/46و عاطفی ( )1/093بين مشکالت
جسمانی و بيش فعالی قرار دارد.
اما قبل از انجام تحليل آماري نتایج ،پيشفرضها بررسی شد .به این ترتيب بر اساس
جدول  2با توجه به نتایج آزمون کولموگروف و اسميرنف و آزمون لوین (معنیداري
باالتر از  ،)0/01توزیع بهنجار و واریانسها یکسان است.
جدول  .2نتايج آزمون کولموگروف و اسميرنف و آزمون لوين
متغير

آزمون کولموگروف و اسميرنف

معنیداري

آزمون لوین

معنیداري

مشکل عاطفی

0/311

0/922

1/199

0/241

مشکل اضطرابی

0/149

1

0/611

0/423

مشکل جسمانی

0/926

0/549

2/931

0/111

مشکل بيشفعالی

0/655

0/114

4/119

0/040

مشکل رفتار مقابلهاي

0/465

0/530

1/296

0/269

مشکل سلوک

0/934

0/339

4/222

0/042

شادکامی

0/154

0/991

4/960

0/019

تابآوري

0/465

0/530

1/201

0/219

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود بين تابآوري والدین با مشکالت عاطفی

( P>0/01و  ،)r=-1/101اضطرابی ( P>0/09و  )r=-0/136بيشفعالی ( P>0/01و
 )r=-0/145و رفتار مقابلهاي ( P>0/01و  )r=-0/145دانشآموزان رابطه منفی معناداري
وجود دارد .همچنين بين شادکامی والدین نيز با مشکالت عاطفی ( P>0/01و ،)r=-0/111
اضطرابی ( P>0/01و  ،)r=-0/219جسمانی ( P>0/01و  ،)r=-0/262بيشفعالی (P>0/01

و  ،)r=-0/102رفتار مقابلهاي ( P>0/01و  )r=-0/124و سلوک ( P>0/01و )r=-0/236
دانشآموزان رابطه منفی معناداري وجود داشت.
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جدول  .3ضرايب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش

بر اساس جدول  4نيز با توجه به آماره  tو سطح معنیداري میتوان قضاوت نمود که
در صورت وارد شدن هر دو متغير پيشبين ،تابآوري توان پيشبينی معنیداري براي

مشکل بيشفعالی ( P>0/09و  )t=-2/151دارد .مقدار ضریب بتا استاندارد تابآوري در
رگرسيون همزمان براي مشکالت بيشفعالی  -0/264است ،به این معنی که یک واحد
افزایش در نمرات پرسشنامه تابآوري 0/264 ،واحد کاهش در مشکالت بيشفعالی را به
وجود میآورد.
همانگونه که در جدول  4قابل مشاهده است با توجه به آماره  tو سطح معناداري
میتوان گفت که در صورت وارد شدن هر دو متغير پيشبين ،شادکامی توان پيشبينی
معنیداري براي مشکل عاطفی ( P>0/01و  ،)t= -2/13مشکل اضطرابی ( P>0/09و

 ،)t=-2/233مشکل جسمانی ( P>0/09و  ،)t= -2/900مشکل رفتار مقابلهاي ( P>0/09و
 )t= -2/499و مشکل سلوک ( P>0/01و  )t= -2/344را دارد .مقدار ضریب بتا استاندارد
شادکامی در رگرسيون همزمان براي مشکالت عاطفی ،اضطرابی ،جسمانی ،رفتار مقابلهاي
و سلوک به ترتيب  -0/214 ،-0/23 ،-0/26 ،-0/104و  -0/121است .به این معنی که
یک واحد افزایش در نمرات پرسشنامه شادکامی ،به ترتيب  0/214 ،0/23 ،0/26 ،0/104و
 0/121واحد کاهش در مشکالت عاطفی ،اضطرابی ،جسمانی ،سلوک و رفتار مقابلهاي را
به وجود میآورد.
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جدول  .4نتايج رگرسيون چندگانه همزمان براي پيشبيني مشکالت رفتاري دانشآموزان از طريق
تابآوري و شادکامي والدين

بر اساس جدول  9در هر شش مشکل عاطفی ( ،)P =0/25 ،f= 1/124اضطرابی
( ،)P =0/99 ،f=0/144جسمانی ( ،)P =0/21 ،f= -1/445بيش فعالی (،f=2/223
 ،)P=0/11رفتار مقابلهاي ( )P =0/321 ،f=0/043و سلوک ( )P =0/11 ،f=2/915تفاوت
معنیداري بين دانشآموزان دختر و پسر وجود ندارد.
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جدول  .5نتايج آزمون تحليل واريانس چندمتغيري در ارتباط با عامل جنسيت و ابعاد مشکالت
رفتاري دانشآموزان

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

مشکل
جسمانی

0/33

1/90

0/91

1/21

مشکل
بيشفعال

مجموع مجذورات

اضطرابی

2/921
21/915

2/50

2/43

1/31

درجه آزادي

مشکل

2/01

1/31

2/10

2/21

1/924

1
1
1

ميانگين مجذورات

عاطفی

F

مشکل

2/64

2/49

1/23

1/46

11/194

1

سطح معنیداري

متغير

دانشآموز دختر

دانشآموز پسر

11/194

1/124

0/251

1/924
2/921
21/915

0/144
1/445
2/223

0/995
0/211
0/113

1/95

ي
مشکل
رفتار

0/291
1/52

2/19

2/02

1

0/291

0/043

0/321

2/40

مقابلهاي
مشکل
سلوک

1/33

2/41

2/54

1/56

11/129

1

11/129

2/915

0/119

بحث و نتيجهگيري
بر اساس اولين یافته این پژوهش بين تابآوري والدین با مشکالت روانشناختی
دانشآموزان ،یعنی مشکالت عاطفی ،اضطرابی ،بيشفعالی ،رفتار مقابلهاي و سلوک رابطه
منفی معناداري وجود داشت .وجود رابطه منفی بين این دو متغير به این معنا است که
والدینی که داراي تابآوري بيشتري هستند ،فرزندانشان مشکالت رفتاري کمتري دارند.
بر اساس قانون ضریب همبستگی ،عکس این رابطه نيز مورد پذیرش است .به این معنا که
مشکالت رفتاري فرزندان نيز در ایجاد ویژگیهاي روانشناختی والدین مؤثر است.
همانگونه که در قسمت مقدمه ذکر شده در هيچ پژوهشی بهصورت مستقيم ،رابطه
تابآوري والدین با مشکالت رفتاري کودکان بررسی نشده است .اما در جایگاه مقایسه با
پژوهشهاي مشابه باید به پژوهشهایی اشاره کرد که به بررسی تأثيرگذاري ویژگیهایی
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منفی در والدین پرداختهاند .این موضوع میتواند به علت عدم وجود ویژگیهاي
تابآوري در والدین باشد و همين ویژگیهاي منفی موجب افزایش مشکالت رفتاري در
فرزندانشان شود .براي مثال میتوان به تأثيرگذاري ویژگیهاي منفی والدین مانند اضطراب
والدین بر افزایش اضطراب فرزندان (رحمتی و سعيدي ،)1150،تعارض والدین در افزایش
مشکالت سلوک فرزندان (اعلمی و همکاران )1151 ،پرخاشگري والدین بر اضطراب و
افسردگی فرزندان (شوارتز و همکاران )2011 ،اشاره کرد .در حقيقت اضطراب ،تعارض و
پرخاشگري میتواند به ترتيب به علت نداشتن ویژگیهایی مانند آرامش (استرس داشتن)،
توانایی حل مسئله و خلق آرام در والدین ایجاد شود .اما در تبيين رابطه منفی بين تابآوري
والدین و مشکالت رفتاري کودک باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس پژوهشهاي
انجام شده از جمله ویژگیهاي افراد تابآور برخورداري از سالمت روانی( ،لی ،سودم و
زامورسکی ،)2011 ،مهارت حل مسئله ،انعطافپذیري ،حس اميد ،همدلی ،خوشبينی و
احساس تعلق (شکيب )1131 ،و عدم برخورداري از افسردگی ،اضطراب و وسواس
(همدال ،وگل ،سلم ،هاگن و استيلس )2011 ،است .بنابراین به دليل ویژگیهاي مذکور
والدین داراي تابآوري باالتر به شيوه بهتري نيز با کودکان خود رفتار میکنند و همين
مسئله باعث کاهش بروز مشکالت رفتاري در کودکان و یا عدم بروز این مشکالت در
فرزندانشان میشود.
در یافته دوم نيز نقش پيشبينی کننده تابآوري والدین در مشکالت رفتاري کودکان
فقط براي مشکل بيشفعالی تأیيد شد .در تبيين اینکه تأثير پيشبينیکنندگی تابآوري
فقط براي یکی از مشکالت رفتاري ،بيشفعالی ،تأیيد شده است میتوان به دیدگاه
پژوهشگرانی اشاره کرد که معتقدند تابآوري پس از بروز یک حادثه نمایان میشود؛
بنابراین افرادي که در زندگی خود اتفاق مهمی را تجربه نکردهاند ،احتمال دارد که این
متغير را از خودشان بروز ندهند (قمرانی .)1135 ،بنابراین شاید از آنجایی که در بقيه
مشکالت ،شدت مشکل به حدي نبوده است که ویژگی تابآوري در والدین رشد پيدا
کند ،ویژگی تابآوري براي سایر مشکالت ،قدرت پيشبينیکنندگی نداشته است.
بر اساس یافته سوم این پژوهش ،بين شادکامی والدین با مشکالت روانشناختی
دانشآموزان ،یعنی مشکالت عاطفی ،اضطرابی ،جسمانی ،بيشفعالی ،رفتار مقابلهاي و
سلوک رابطه منفی معناداري وجود دارد .وجود رابطه منفی بين این دو متغير به این معنا
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است که والدینِ داراي شادکامی بيشتر ،فرزندانشان مشکالت رفتاري کمتري دارند و بر
اساس قانون ضریب همبستگی ،عکس این رابطه نيز مورد پذیرش است به این معنا که
مشکالت رفتاري فرزندان نيز در ایجاد ویژگیهاي روانشناختی والدین مؤثر است.
همانگونه که در قسمت مقدمه ذکر شد در هيچ پژوهشی بهصورت مستقيم به بررسی رابطه
شادکامی والدین با مشکالت رفتاري کودکان پرداخته نشده است .اما در جایگاه مقایسه با
پژوهشهاي مشابه باید به پژوهشهایی اشاره کرد که به بررسی ویژگیهایی متضاد با
شادکامی مانند افسردگی در والدین پرداختهاند .براي مثال بر اساس پژوهش موسوي و
احمدي ( )1151شکایات جسمانی ،اضطراب ،افسردگی ،مشکالت اجتماعی و بزهکاري
در کودکانی که مادران مبتال به افسردگی داشتند بيشتر از کودکانی بود که مادران سالم
داشتند .اما در تبيين رابطه منفی بين شادکامی والدین و مشکالت رفتاري کودک باید به
قابليت انتقال شادکامی اشاره نمود (رسولی و همکاران .)1152 ،زیرا والدین شاد به علت
برخورداري از این ویژگی میتوانند شادکامی را نيز به دیگران یعنی فرزندان خود منتقل
نموده و باعث کاهش مشکالت رفتاري در آنان شوند.
در یافته چهارم پژوهش نيز نقش پيشبينیکنندهي شادکامی والدین در مشکالت
رفتاري کودکان براي مشکالت عاطفی ،اضطرابی ،جسمانی ،رفتار مقابلهاي و سلوک تأیيد
شده است .در تبيين این یافته نيز باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس دیدگاههاي نظري،
شادکامی یعنی تجربه کردن مکرر هيجانهاي خوشایند ،فقدان نسبی احساسهاي
ناخوشایند و احساس کلی رضایت از زندگی (بيسواس -دینر و دین .)2010 ،بنابراین
درصورتیکه فرزندان مشکالت رفتاري نشان دهند ،اگر والدین از ویژگیهاي شادکامی
برخوردار باشند ،بهتر میتوانند با مشکل سازگار شده و در نتيجه نهتنها از شدت یافتن
مشکل کاسته بلکه باعث بهبود آن نيز میشوند.
همچنين در این پژوهش رابطه بين جنسيت با مشکالت عاطفی ،اضطرابی ،جسمانی،
بيشفعالی ،رفتار مقابلهاي و سلوک نيز بررسی شد .نتایج در این مورد حاکی از عدم
تفاوت معنیدار بين دانشآموزان دختر و پسر در متغيرهاي مذکور بود .نتایج این پژوهش
با سایر پژوهشها (ایمانی ومحب1133 ،؛ جليليان و همکاران )1151 ،ناهماهنگ بود که
علت این مسئله میتواند ناشی از متفاوت بودن نمونه باشد .البته در تبيين این نتایجه باید به
این نکته اشاره کرد که با توجه به اینکه بر اساس نتایج پژوهشهاي قبلی ،والدین نقش
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مؤثري در ایجاد یا عدم ایجاد مشکالت رفتاري فرزندان خود دارند (شفيعپور ،شيخی،
ميرزایی و کاظمنژاد ليلی1154 ،؛ مور ،کينقم و بندي )2011،و در یافته سوم و چهارم
پژوهش نيز این موضوع تأیيد شد .بنابراین شاید سبک فرزندپروري و روابط والدین با
فرزند دختر و پسر به شيوهاي یکسان است و این یکسانی میتواند دليلی بر شباهت
مشکالت رفتاري دانشآموزان دختر و پسر باشد.
نتيجه کلی این پژوهش بيانگر وجود رابطه منفی بين تابآوري و شادکامی والدین با
مشکالت رفتاري دانشآموزان مقطع ابتدایی و نقش پيشبينیکنندهي تابآوري و
شادکامی والدین با برخی از مشکالت رفتاري دانشآموزان بود .این نتيجه نهتنها
تأیيدکننده اهميت روابط والدین-فرزندان (مانند مور و همکاران )2011 ،است ،بلکه
اهميت تأثير دورههاي آموزشهاي والدین (باللی و آقایوسفی1150،؛ نعمت الهی و
طهماسبی )1151 ،مانند دورههاي افزایش تابآوري و شادکامی در کاهش مشکالت
رفتاري دانشآموزان را تایيد میکند.
البته بهعنوان یک محدودیت در این پژوهش نيز باید به این نکته اشاره کرد که نتایج
حاصل از این پژوهش ،محدود به دانشآموزان مقطع ابتدایی در شهر اصفهان و والدین
آنها است .از این رو به سایر پژوهشگران پيشنهاد میشود براي اطمينان از نتایج ،این
مقياس را در سایر شهرها و مقاطع آموزشی بررسی کنند .ضمن آنکه به دليل عدم وجود
پژوهشهاي مشابه در داخل و خارج ،این پژوهش بهعنوان یک پژوهش مقدماتی مطرح
بود و همين موضوع ،لزوم بررسی بيشتر پژوهشگران را ایجاب میکند .افزون بر این ،به
خاطر وسيع بودن مقولههاي مشکالت رفتاري در سياهه رفتاري کودک فقط به یک مقوله
(فرم والدینی مشکالت رفتاري) پرداخته شده است .بنابراین به سایر پژوهشگران پيشنهاد
میشود ،سایر مشکالت یعنی مقياس مبتنی بر تجربه و سایر فرمها ،یعنی فرم خودسنجی و
فرم معلم را نيز مورد استفاده قرار دهند .بهعنوان پيشنهاد کاربردي نيز با توجه به وجود
رابطه بين تابآوري و شادکامی والدین با مشکالت رفتاري دانشآموزان ،نقش پيشبينی-
کننده تابآوري و شادکامی والدین در پيشبينی مشکالت رفتاري دانشآموزان و عدم
وجود تفاوت دانش آموزان دختر و پسر در زمينه مشکالت رفتاري به مدارس پيشنهاد
میشود تا جهت حذف و کاهش مشکالت رفتاري ،در کنار آموزشهاي رسمی در
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مدارس ،براي والدین ،فارغ از هرگونه مشکالت رفتاري فرزندانشان ،دورههاي آموزشی
در زمينه تابآوري و شادکامی برگزار نمایند.
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