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Abstract
The purpose of study was to predict
emotional-behavioral disorders in students aged 8
to12 based on social skills and anxiety of mothers.
The research method has been applied to the target
and the method has been exploratory, exploratory,
and consecutive. The statisticalpopulationofall
students aged 8 to 12 years old, with their mothers in
the 6th district of Tehran, with a total of
2345students.Sample size according to the correct
scientific principles and according to the logic of
regression 350 people and taking into account the
phenomenon of drop in the subjects,the sample size
was considered as 400. Since if we were faced with
the problem of dropping the sample, the sample size
with the actual sample size did not differ
significantly.Arandomized multistage sampling
method was used. To collect information from the
questionnaire of behavioral–emotional disturbances
(Woodworth, 1920) the socialskill classification
system (Gershamand Elliot, 1990), the multi
dimensional anxiety inventory (March et al, 1997),
was used on the case The comment was
implemented used to analyze the data. Inferential
statistics (Structural Equation Modeling Analysis)
were used to. The results showed that the effect of
changing social on the affect, self-concept and
emotional disorders behavior and the effect of
anxiety on the variables self-concept and emotional
disorders, behavioral shows as well as the effects of
self-concept on emotional disorders, behavioral and
interactive effect of each variable on Each other is
significant at level (p <0.01). The most important
variable affecting emotional disorders - behaviors of
mothers, due to the effect values standard deviation
related to variable, then the variable social skills,
social anxiety was very little difference in impact.
KeyWords: Emotional and behavioral disorders,
anxiety, social skills, student.
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مقدمه
مهارت های اجتمـاعی رفتارهـای آمـوختنی هـستند که بــر
1

روابط افراد تأثیر می گذارنـد .ایــ مهـارت هـا از رفتارهـای

اسو اضـطراب یـ

خصیصـه شخصـیتی اسـو کـه نحـو

ارزیابی محرک های درونی یا بیرونی را تـیی میکند .او میاد
اضطراب خصیصهای و حالتی کـه آد را اضـطراب مـو ـیتی
مینامد تمای اهل مـیشـود حـاجی کـا ت تهرانـی.)1390،

مـشخص و مـشتمل بـر توانـایی شــرو ارتـــاو و اراهــه
پاســـت تـــش یل شــد انــد و احتمـــال دریافـــو تتویـــو

دروا ـع ،اخـتتالت رفتـاری ـ عـاط ی بـه شـرایطی اطـت

اجتمـــاعی را بـــه بیــــشتری حــــد م ـیرســانند و نیــــ

میشود که در آد پاستهای رفتاری و عـاط ی در مدرسـه بـا

مــــاهیتی تـــــامای دارنــــد و وابــــسته بــــه مو ـیــــو

هنجارهای فرهنگی ،سـنی و ـومی ت ــاوت داشــته باشـد.

هــــستند و در اکـــــر کودکــــاد رشــــد مهــارتهــای

به طوری که بر عما ـرد تحصـیای فـرد ،مرا ـــو از خــود،

اجتمــاعی مناســب از طریــق تـامل با والـدی  ،خـواهراد
و بـرادراد ،بـستگاد و همـساالد شـ ل میگیـرد امــا اگــر

و

سازگاری در محیط کار نی تأثیر من ی بگذارد .اغاب کودکـاد

ایـ رونـد طـی فراینـدی بـه نـسـو آرام و خودبـهخـود و

و نوجواناد با اختتالت رفتـاری ،احساسـات من ـی دارنـد و

بـه نحـوی صـحیح انجـام نپـذیرد ،میتوانـد مــش تتی در

بـا دیگـراد بدرفتاری میکننـد .در بیشـتر مـوارد ،مـامـاد و
هم تسی ها ،آناد را طرد میکننـد و درنتیجـه فرصـوهـای

روابــط اجتمــاعی ،ســازگاری فــردی ،رفتــار در کــت

زمینههای مختاـف به وجود بیـاورد .پژوهش هوگـو )6016
والزارو  )6016نـشاد داد اسو بـسیاری از کودکـــانی

آموزشی آنـاد ،کـاهش مـییابـد اسـماعیای .)1393 ،در بـه

کــه در روابــط اجتمــاعی دارای مــش ل هــستند و یـــا

وجود آمدد ای نـو اخـتتالت ،عوامـل متــددی از ـیـل

توســط همــساالد خــود مورد پذیرش وا ع نمیشوند ،در

عوامــل وراثتــی ،عوامــل اجتمــاعی -ا تصــادی و عوامــل

مــرض ابـتت به انـوا ناهنجاری های رفتـاری ـرار دارنـد.

خانوادگی دخالو دارند تاجداراد )1393 ،و از آنجـایی کـه

ای افراد به طور مـمــول از مو ـیو های تر آور اجتنــاب
م ـیکننــد و بنــــدرت خــــود را مجـــــور بــــه تحمــــل

خانواد بهعنواد نخستی پایگاهی کـه شخصـیو و عواطـف
فرد در آنجا تش یل یافته و رشد میکنـد ،بـدیهی اسـو کـه

مو ـیوهای اجتمـاعی و یـا عما ـردی میکننـد .از طرفــی

میتواند ی

منشأ اختتالت عاط ی و رفتـاری در سـاختار و

کودکـانی کـه دارای مهارت های اجتمـاعی مناسـب هـستند،

تـامتت خانوادگی محسوب شود و در ای میاد نتش مادراد
بهعنواد مهت تری عضو خانواد در رفتار کودکـاد از اهمیـو

رفتارهـایی از خـود نـشاد میدهند کـه منجـر بـه پیامـدهای
مــــو روانــی _اجتمـــاعی نییـــر پـــذیرش توســـط

ویژ ای برخوردار اسـو ضـراب .)1391 ،دروا ـع والـدی ،

همــساالد و رابطــه مــؤثر بـــا دیگـــراد مـیشـود و در

بخصوص مادراد بیشتری تـامل را با کودکاد دارند و مساماً

تــامتت اجتمــاعی بــه نحــو مناســب و شایــسته بــا

وضـیو ستمو روانی آناد بر رفتار و عواطف کودکاد تـأثیر

دیگـراد ارتــاو بر ـرار میکننـد .یافتـه هـا و پـژوهش هـای

خواهد گذاشو .عموماً مادراد مضطرب ج ء مادرانی هستند

متـدد نــشاد داد اســو کــه کودکاد دارای مادراد مـــتت
بــه اضــطراب از صــحـو کــردد در متابـــل دیگـــراد

که با فرزنـداد خـود بـدرفتاری کـرد و اغاـب از بـرآوردد

نیازهای آناد غافل هستند استی  ،)6006 ،3همچنی کودکاد

بهویژ در کــت

در

رنــج میبرند و اضطراب زیادی را

ای والدی  ،به خاطر تر  ،شرم یا وفاداری ،از نیازهای خود

در مدرسه و کت

در

تجربه میکنند .پـژوهشهـا نشـاد

چشتپوشی کرد و آدها را مخ ـی نگـه مـیدارنـد و اغاـب
بجای نشاد دادد ناراحتی و اختتل ،خود را فـو الــاد آرام

میدهند که خصوصیات والدی همانند خاقوخو ،نشانههـای
اضطراب ،الگو رار دادد رفتارهـای دلواپسـی و ســ هـای

نشاد میدهند ،ولی مطالـه د یق روی ای کودکاد نشـاد داد

فرزند پروری والـدی در مشـ تت اضـطرابی و اخـتتالت

که آناد در مــرض خطـر اجتنـابناپـذیر مشـ تت روانـی

رفتاری در کودک نتـش دارنـد منصـوری ،پورمحمدرضـای
تجریشی ،طاهری و هم اراد .)1390 ،اسپیل بـرگـر 6مـتتـد

2. Silberberg
4. Cooklin

هستند کوکای  .)6016 ،4آد ها همچنی تأکید کـرد انـد کـه
وضـیو ستمو جسمی والدی شدیداً بـا ادراک خـویشتـ
1. Social skills
3. Steck

پیشبینی اختمالت عاطفی -رفتاری دانشآموزان پسر  12-8سال 37 / ...

مــو در کودکاد ارتـاو دارد .مطالـات نشـاد داد اسـو کـه
آسیب روانی مادر ،موجـب اخـتتالت عـاط ی ـ هیجـانی و

مش ـ تت تحصــیای فرزنــداد م ـیشــود ود وات6016 ،1
الزارو  6و هم اراد )6016 ،و در بی کودکـاد زنـدانی در

روش و
روش پژوهش ،جامعة آماری و نموناله :پـژوهش از لحـا
هدف کاربردی و از نیر روش از نو همـستگی ،اکتشـافی و
از نو هدایو شد و متوالی بود اسو .جامــة آمـاری ایـ

آمری ا نشاد داد شد که آدها مادرانی با بیماریهای روانـی

پژوهش شامل تمـامی دانـشآمـوزاد پسـر  8تـا  16سـاله 4
مدرسه دولتی منطته  6شهر تهراد به همرا مادراد آناد بـود

در پژوهش خود دریافتند کـه مشـ تت عـاط ی ،رفتـاری و

اســو .تـــداد دانــشآمــوزاد طـــق لیســو درخواســتی از

اجتماعی در میاد کودکاد با ضریب هوشی باال ارتـاو مستتیت

آموزشوپرورش منطته  6تـداد  6341ه ار ن ر بـود .در ایـ

با شرایط روانی مادرانشاد دارد بنابرای با توجـه بـه مطالـب

پژوهش ،روش نمونه گیری بهصورت تصادفی چندمرحاـهای
انجام شد اسو .بدی گونه که در ابتدا از میـاد مدرسـههـای

مهارت های اجتماعی و اضطراب مادراد در

منطته  6شهر تهراد 6 ،مدرسه به شـیو تصـادفی انتخـاب و

ای پژوهش ضم اطـت از ضـرورت مطالــه و بازشناسـی
منابع درود فردی اثرگـذار بـر اخـتتالت عـاط ی -رفتـاری،

 61دانـشآمـوز

داشته اند هانتسم  .)6010 ،3هوگو 4و هم اراد  )6016نیـ

اراهه شد با هدف تدوی پیشبینی اختتالت عاط ی-رفتاری
کودکاد بر اسا

سپس از هر مدرسه  3کت

و از هر کت

انتخاب شد .حجت نمونه طــق اصـول صـحیح عامـی و بـر

نتش تـیی کنندة اضطراب و مهارت های اجتماعی مادراد بـه

اسا منطق انجام رگرسیود  310ن ـر و بـا در نیـر گـرفت
پدید افو آزمودنیها ،حجت نمونه  400ن ـر در نیـر گرفتـه

مورد توجه رار میدهد .دروا ع ای پژوهش درصـدد اسـو

شد زیرا چنانچه با مش ل افو نمونـه مواجـه شـدیت حجـت

تا به سؤال زیر پاست دهد که پیشبینـی اخـتتالت عـاط ی-

نمونه مورد نیر با حجت نمونه وا ـی ت اوت چندانی نداشـته

مهـارتهـای

باشـد .بــرای جمـعآوری اطتعــات از پرسشـنامه اخــتتالت
رفتاری -عاط ی وودورث )1960،بر روی نمونه مـورد نیـر

فرضیههای پژوهش
 .1مهارت های اجتماعی و اضـطراب مـادراد بـا میـانجیگری

کــه دانــشآمــوزاد بودنــد اجــرا شــد .ســپس بـــد از اتمــام

مـابه عوامل درود فردی اثرگذار بر اختتالت را بـیشازپـیش

رفتاری دانشآموزاد پسر  16-8سال بر اسـا
اجتماعی و اضطراب مادراد آدها چگونه اسو؟

خودپندار کودکـاد ،هیجـاد پـذیری کودکـاد را پـیش بینـی
میکند.
 .6مهارت های اجتماعی و اضـطراب مـادراد بـا میـانجیگری
خودپنــدار کودکــاد ،وســوا

و ضـــف روانــی کودکــاد را

پرسشنامههـا از مـادراد دانـشآمـوزاد خواسـته شـد کـه بـه
پرسشنامه نیام دستهبندی مهارت اجتماعی گرشام و الیـوت،
 ،)1990پرسشــــنامه چندبـــــدی اضــــطراب مــــار و
هم اراد )1991،پاسـت دهنـد .سـپس پرسشـنامه مـادراد بـا
پرسشنامه های دانش آموزاد موردبررسی و تج یهوتحایل رار

پیشبینی میکند.

گرفو.

 .3مهارت های اجتماعی و اضـطراب مـادراد بـا میـانجیگری
خودپندار کودکاد ،گوشهگیری کودکاد را پیشبینی میکند.

ابزار سنجش و
پرسشنامه اختتالت رفتاری -عاط ی وودورث :)1960،فـرم
کوتا پرسشنامه شخصیتی وودورث  16مـاد دارد کـه بـرای

خودپندار کودکـاد ،رفتـار و اف ـار پارانوییـدی کودکـاد را

سنجش اختتلهای هیجانی افراد از  16سـالگی تـا 16 - 11

پیشبینی میکند.
 .1مهارت های اجتماعی و اضـطراب مـادراد بـا میـانجیگری

سالگی کاربرد دارد .ویژگیهایی که بهوسـیاه ایـ پرسشـنامه

 .4مهارت های اجتماعی و اضـطراب مـادراد بـا میـانجیگری

خودپندار کودکاد ،افسردگی کودکاد را پیشبینی میکند.

مورد سنجش رار میگیرند عـارتانـد از .1 :هیجـادپـذیری

 .6مهارت های اجتماعی و اضـطراب مـادراد بـا میـانجیگری

 .6وسوا و ضـف روانی  .3تمایل به گوشهگیری  .4رفتـار
و اف ار پارانوییدی  .1گـرایش بـه افسـردگی  .6گـرایش بـه

خودپندار کودکاد ،پرخاشگری کودکاد را پیشبینی میکند.

پرخاشگری و رفتار تهـاجمی  .1بی ـراری و  .8گـرایش بـه

2. Lazarus
4. Hugo

1. Van Vugt
3. Huntsman
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رفتارهــای ضــداجتماعی .در روش نمــر گــذاری پرسشــنامه

نیام دستهبندی مهارت اجتمـاعی گرشـام و الیـوت)1990 ،

وودورث ،به ازای هر سؤال که آزمودنی پاست باـه مـیدهـد

 0/83محاسـه شد اسو.

ی نمر میگیرد و در متابل پاسـت خیـر ،نمـر ای دریافـو
نمی دارد .مـتً در ویژگی تمایل به گوشهگیری که مشتمل بـر

پرسشنامة چندبـدی اضطراب مار و هم ـاراد:)1991،
ای پرسشنامه ی متیا خودگ ارشدهی اسو کـه توسـط

 11سؤال اسو ،چنانچه آزمودنی به  8سؤال پاست باه و به 1

مار  ،پارکر ،سایواد و کانرز  )1991برای ارزیابی نشانههای

سؤال پاست خیـر دهـد ،نمـر نهـایی وی در ایـ ویژگـی 8

اضطراب در دانشآموزاد  8تـا  19سـاله طراحـی شـد .ایـ

خواهد بود و سپس با نمر برش ای ویژگی متایسه خواهـد

پرسشنامه  39ماد دارد که از طریق عتموگذاری روی یـ
چهاردرجهای از نو لی رت هرگ =  1تا همیشـه =

شد و مشخص میگردد که آزمودنی تمایل بـه گوشـهگیـری

متیا

دارد یا ای که واجد تمایتت گوشهگیرانه نیسـو .بـرای بتیـه

 .)4سنجید میشود .برای کل متیا

ویژگیهای که ای پرسشنامه مـیسـنجد بـه همـی صـورت

 0/81و برای خرد متیا ها به ترتیب ضـریب ،0/84 ،0/83

نمر گـذاری خواهـد شـد وودورث .)1960 ،در ایـراد نیـ

 0/11و  0/64را گ ارش کرد .مشـهدی و هم ـاراد )1391

شری ی ضریب آل ای کرونـاخ پرسشنامه اختتالت رفتـاری-
عــاط ی وودورث )1960،را  0/91ارزیــابی کــرد اســو

ای پرسشنامه را بر روی دانشآموزاد پایههای تحصیای سوم
تـا پـنجت ابتــدایی دختـر و پسـر هنجاریــابی کـرد و اعتـــار

صاد ی .)1393،در ایـ پـژوهش ضـریب آل ـای کرونــاخ

بازآزمایی  0/48و همسانی درونی  0/19را گ ارش کردند .در

پرسشنامه اختتالت رفتاری -عاط ی وودورث0/86 )1960،

ای پژوهش ضـریب آل ـای کرونــاخ پرسشـنامه چندبــدی

محاسـه شد اسو.

اضطراب مار و هم اراد 0/81 )1991،محاسـه شد اسو.

ضریب آل ای کرونــاخ

نیام دسـته بنـدی مهـارت اجتمـاعی گرشـام و الیـوت،

روش اجرا و تحلیل دادهها و
برای اجـرای پـژوهش از میـاد مدرسـههـای منطتـه  6شـهر
تهراد 6،مدرسه پسرانه به شیو تصادفی انتخـاب و سـپس از

ارزیابی رفتارهای ا دام مـیکنـد کـه ارتــاو بـی والـدی و

هر مدرسه  3کت

 61دانـشآمـوز انتخـاب

کودک را تحو تأثیر ـرار مـیدهـد .خـرد متیـا مهـارت
اجتماعی شامل  40مـورد اسـو و بـه ارزیـابی چهـار عامـل

شد .حجت نمونه طـق اصول صحیح عامی و بر اسا

 :)1990بــهمنیــور ارزیــابی مهــارت اجتمــاعی کودکــاد و
نوجواناد  3تا  18ساله طراحی شد اسو .فرم والدی آد بـه

هم اری ،جرهوورزی ،خودکنترلی و مسئولیو پذیری ا ـدام

و از هر کت

منطـق

انجام رگرسیود  310ن ـر و بـا در نیـر گـرفت پدیـد افـو
آزمودنی ها ،حجت نمونه  400ن ر در نیـر گرفتـه شـد زیـرا

رفتارهای مش لآفری کـه مـانع رشـد

چنانچه با مش ل افو نمونه مواجه شدیت حجت نمونه مـورد

مهارت اجتماعی مــو هسـتند شـامل  18مـورد مـی شـوند،

نیر با حجت نمونه وا ـی ت اوت چندانی نداشته باشد .بـرای

مش تت بیرونی ،مش تت درونی و بیش فـالی .نمر گذاری

جمعآوری اطتعات از پرسشنامه اختتالت رفتاری -عـاط ی

بهصورت لی رتی از ص ر تا دو انجام میشود و با
نمـر کامـل بـه دسـو

وودورث .)1960،بر روی نمونه مورد نیر که دانـشآمـوزاد
بودند اجرا شد .سپس بـد از اتمـام پرسشـنامههـا از مـادراد

مهارت اجتمـاعی از صـ ر تـا

دانشآموزاد خواسته شد که به پرسشـنامه نیـام دسـتهبنـدی

 80در نوســاد اســو کــه نمــر بــاالتر در آد نشــانه مهــارت
اجتماعی بهتـر و نمـر پـایی تـر گویـای آسـیب در مهـارت

مهــارت اجتمــاعی گرشــام و الیــوت ،)1990 ،پرسشــنامه

می کند .خرد متیا

ای متیا

جمع نمرات هر خـرد متیـا
میآید .دامنه نمرات در متیا

یـ

اجتماعی اسو .مدت زماد برای ت میل پرسشنامه نی حـدود

چندبـدی اضطراب مار و هم ـاراد )1991،پاسـت دهنـد.
پس از جمعآوری تمام پرسشنامههای ت میل شـد و حـذف

روی نمونه  1061ن ـری از

موارد مخدوش ،سپس پرسشنامه مـادراد بـا پرسشـنامه هـای

والــدی اجــرا و اعتـــار آد  /80و روایــی آد  ./60تــا ./10

دانشآموزاد مورد بررسی و تج یهوتحایـل ـرار گرفـو .در

گ ارش شد اسو دیپرتا والپ .)6001،همچنی اعتـار آد را

ای پژوهش دانشآموزاد و مادراد بـا توجـه بـه مـتکهـای

گرشام و الیـوت  /80)1990و در ایـراد شـهیت /90)1318

ورود به پژوهش مورد بررسی رار گرفتنـد و درصـورتیکـه
دانـشآمــوزی مــادر خــود را از دســو داد بــود ،پرسشــنامه

 10تا  61د یته اسو .ای متیا

گ ارش کرد اسو .در ای پژوهش ضـریب آل ـای کرونــاخ

پیشبینی اختمالت عاطفی -رفتاری دانشآموزان پسر  12-8سال 39 / ...

اضطراب مادراد توسط مرا ب فـاـی او از ـیـل مـادرب ر ،

یافتهها و
بهمنیور تج یهوتحایـل داد هـا و بـرای آزمـود سـؤالهـای

پرسشنامه مادرانی که نمرات باالیی در اضطراب کسب کـرد
بودند با پرسشنامه های مربوو به دانشآموزاد مورد بررسی و

پــژوهش آمــار اســتنـاطی روش تحایــل مــدل مـــادالت

پرستار ،خاله و سایر افراد مرا ب ت میـل مـیشـد .از طرفـی

تج یهوتحایل رار میگرفو و پرسشـنامههـایی کـه نمـرات
پایی اضطراب را نشاد مـیدادنـد از رونـد پـژوهش خـار
میشدند .از جماه متکهـای ورود بـه پـژوهش عــارت از:
رار داشت در دامنه سنی  8تا  16سال .رار داشت در منطته
 6تهراد .هم اری تـا پایـاد پـژوهش و مـتکهـای خـرو

ساختاری) به وسیاة نرم اف ار  spssو  Amosاست اد شد .نتایج
متغیرهــای دموگرافی ـ نشــاد م ـیدهــد ک ـه می ـانگی س ـ
دانشآموزاد مورد مطالـه  10/6 ± 1/3سال بود  ،حدا ل س

ای دانشآموزاد  8و حداکـر  16سال بـود اسـو .همچنـی

میانگی س مادراد  61 ± 4/1سال و حدا ل س آدها  61و

حداکـر  61سال بود اسو.

عـارت اسو از :داشت مـاولیـو هـای خـاص و نـاتوانی در
اجرای پرسشنامهها در فرایند پژوهش.
جدول  .1بررسی معنیداری ضرایب رگرسیونی) مدل مفهومی تحقیق
R2

ضریب )β

متدار آمار t

value

مهارت اجتماعی

<---

اضطراب

0/64

0/08

61/01

0/01

مهارت اجتماعی

<---

خودپندار

0/0064

0/01

6/01

0/01

اضطراب

<---

خودپندار

0/6889

0/03

61/66

0/01

خودپندار

<---

اختتالت عاط ی -رفتاری

0/0161

0/06

6/61

>0/01

مهارت اجتماعی

<---

اختتالت عاط ی -رفتاری

0/0009

0/03

6/61

>0/01

اضطراب

<---

اختتالت عاط ی -رفتاری

0/1169

0/06

41/11

>0/01

مسیر

نتایج حاصاه در جدول  1نتایج نشاد داد اسو که :اثـر

اثرات کل متغیرهای مهارت اجتمـاعی و اضـطراب مـنـیدار

متغیر مهارتهای اجتماعی و اضطراب مادراد بر اخـتتالت

اسو .همچنی مهتتری متغیر اثرگذار بر اختتالت عاط ی -

عاط ی -رفتاری دانشآموزاد مـنیدار اسو .بهطورکای نتایج
نشاد میدهد که مهـارتهـای اجتمـاعی مـادراد بـر میـ اد

رفتاری ،با توجه به متادیر اثر کل استاندارد ،مربوو بـه متغیـر
اضطراب ،پس از آد متغیر مهارت اجتماعی بـود اسـو کـه

اختتالت عاط ی -رفتـاری دانـشآمـوزاد تأثیرگـذار اسـو.

الـته اختتف می اد اثر مهارت اجتماعی و اضطراب بسیار کت

همچنی نتایج نشاد میدهد که اثر متغیر اضطراب مادراد بـر

بود و ن دی

به هت بود اسو .)p>0/01

اختتالت عاط ی-رفتاری دانش آموزاد نی مـنی دار اسـو .از

اثر متغیر مهـارت اجتمـاعی بـر اضـطراب ،خودپنـدار و

طرفی برای تشخیص این ه کدام متغیر در اثرگذاری بر متغیـر
وابسته مدل ،یـنی اختتالت عاط ی-رفتاری ،مهـتتـر اسـو،

اختتالت عاط ی-رفتاری مـنیدار شد اسـو ،همچنـی اثـر
متغیر اضطراب بر متغیرهای خودپندار و اختتالت عـاط ی-

اثرات مستتیت ،اثرات غیرمستتیت و همچنی اثرات کـل را در

رفتاری مـنـیدار شـد اسـو .همچنـی اثـر خودپنـدار بـر

حالو استاندارد را با ی دیگر مورد متایسه رار گرفو .بـرای

اختتالت عاط ی-رفتاری مـنیدار شد اسو .)p>0/01

آزمود مـنیداری اثـرات متغیرهـا از روش بـوت اسـتر

بـا

 10000ت رار انجام گردید .آزمود بوت استر  ،نشاد داد که
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شدل  .1-0مدل مفهومی به همراه بارهای عاملی استاندارد
بحث و نتیجهگیری
پژوهش انجام شد با هدف پـیشبینـی اخـتتالت عـاط ی-

و سازگاری اجتماعی را نمیتواد از نیـر دور داشو و توجه

مهـارت هـای اجتمـاعی و

به هوش اجتماعی ،رشد اجتماعی و تربیو اجتماعی در کنـار

اضــطراب مــادراد انجــام شــد .برآینــد پــژوهش نشــاد داد:

دیگر ابـاد رشد و حیطـههـای تـاــیت و تربیــو از جایگـا
ویژ ای برخوردار اسو ماتسود ،لـوک و مایویـل.)6004 ،1

عاط ی-رفتاری دانـش آمـوزاد را پـیش بینـی کننـد .درزمینـة

کمـود مهارت هـای اجتمـاعی ،در روابـط بـی فــردی و در

بررسی فرضیه اول پژوهش «مهـارتهـای اجتمـاعی مـادراد

حـوز هـای رفتـاری ـ عـاط ی موجــب بــروز مشــ تت

رفتاری دانـش آمـوزاد بـر اسـا

مهارت های اجتماعی و اضطراب مادراد می توانند اخـتتالت

مهارت های اجتماعی به عنواد مهت تری عامل اجتماعی شـدد

می اد اختتالت عاط ی -رفتاری دانش آمـوزاد را پـیشبینـی

متــددی میشود رندی و مای ـل )6008 ،6زیـرا در چنــی

میکنـد ».بـا نتـایج پـژوهشهـای پـژوهش هوگـو ،)6016

شـرایطی ام ـاد ارتـاو سالت میسر نیسو و ستمو زنـدگی
فــردی و اجتمــاعی تهدیـــد و مختـــل خواهـــد شـــد

الزارو  ،)6016مهرابــی زاد و هم ــاراد  )1319نـــشاد
داد اســـو بــــسیاری از کودکـــــانی کـــــه در روابـــــط

ســــایمانی .)1390 ،درنتیجــه ســازگاری نوجوانــاد کـاهش

اجتمــــاعی دارای مــــش ل هــــستند و یــــا توســــط

مییابد و آدها را بـا نـاتوانی در بیشــتر امـور روزانـة خـود

همــساالد خــود مورد پذیرش وا ع نمیشوند ،در مــرض

مواجه می سازد هیـات و فیاـر .)6001 ،3در نوجوانـانی کـه
خانواد های آدها از مهارتهای اجتماعی نارسـایی برخوردار

بنابرای با توجه به مطالب اراهه شد با هدف تدوی پیشبینی

دردنــــاکی از ب ـیک ــایتی ،اضــــطراب،

ابـتت بـه انـوا ناهنجاری هـای رفتــاری ــرار مـیگیرنـد
اختتالت عاط ی-رفتاری دانشآموزاد بر اسا

مهارتهـای

بودنــد ،احســـا

کــاهش انگیــ ش و ناسازگاریهـایی گـ ارش شـد اسـو

اجتماعی و اضطراب مادراد در ای پژوهش ضم اطـت از

لــوی و بـــارینگر )6008 ،4و در ک ـل کســب مهــارتهــای

ضرورت مطالـه و بازشناسی منابع درود فـردی اثرگـذار بـر

اجتمــاعی ،بــا ایجـــاد تحـــول عـــاط ی و اجتمــــاعی در
نوجوانــــاد ،رفیــــو آدهــا را بــــرای تمرکــــ بــــر

اخـتتالت عـاط ی -رفتـاری ،نتــش تـیـی کننـدة اضــطراب
دروا ع ،ویژگیهای خاصی از ارتـاطـات خـانوادگی بـهویـژ

فـالیــوهــای تحص ـیای ،بهــــود ســـتمو روادشــناختی و

انحــراف و ناهمــاهنگیهــای والــدی  ،روشهــای انضـــاطی

کـاهش مش تت رفتاری ،سـب می شود اسماعیای)1393 ،

سخوگیرانه و غیر ابل پیشبینی و نی عدم حمایـو عـاط ی

بنابرای نتش مهت خانواد در شرایط نامتـادل روانی کودکاد،
ح ظ رضایو از زندگی برای آدها اسو و میتواد پیامدهای

افـ ایش دهنـد عایخـانی .)1396 ،از سوی دیگـر ،اهمیـو

عاط ی ،اجتماعی ،جسمی و آموزشی کودکـاد را وابستـه بـه

والدی  ،میتوانند خطر ابتت فرزنداد به ای نو اخـتتالت را

2. Randy, L.S., Michelle
4. Levine

1. Matson, J.C., Luke, M.A., & Mayville
3. Hyatt, K.J., Filler
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تجارب آدها در خانواد هایشاد دانسو .متیجات 1و هم اراد
 ،)6008گودماندس و هم اراد ،)6006 6گارت اشـتای  3و
هم اراد  ،)6009لیت 4و هم اراد  ،)6008در بررسـیهـای
خود دریافته اند که اضطراب والدی با اف ایش گوشـهگیـری،
افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری و ضـف عما رد اجتمـاعی
در فرزندانشاد همرا خواهد بود .جیاناکوپولو  1و هم اراد
 ،)6009سیایمـســی  6و هم ــاراد  ،)6006گراســتی  1و
هم اراد  )6009نی رابطه بهداشو روانی و ستمو جسمی
والدی را با عما رد و به یستی کودکاد بررسی کردنـد و بـه
ای نتایج رسیدند کـه وضــیو سـتمو روانـی والـدی بـا
ستمو روادشناختی و جسمی و احساسات و تواد کودکـاد
مرتـط اسو .درزمینة بررسی فرضیة دوم پژوهش «اضـطراب
مادراد می اد اخـتتالت عـاط ی -رفتـاری دانـش آمـوزاد را
پیشبینی میکند ».با نتایج پژوهشهای عایخـانی و هم ـاراد
 )1396و دیگر پژوهشهای صورت گرفته درزمینة اضطراب
اجتماعی و حمایـو اجتمـاعی مـادراد کودکـاد بـا نیازهـای
خاص و مادراد کودکاد سالت نتایج نشـاد داد بـود کـه بـی
مـادراد کودکـاد بــا نیازهــای خــاص و مـادراد کودکـاد
عادی در اضطراب اجتمـاعی و حمایـو اجتمــاعی ت ـاوت
مـنی دار وجود دارد و پژوهش الزارو و هم اراد )6016
همســو اســو .همچنــی در پــژوهش خانجــانی)1389 ،
اختتالت رفتاری کودکاد ،نتـش مسـتتیت اضـطراب مـادراد
بهعنواد متغیر اصای شناخته شد اسو .همچنـی مـدلیـابی
مـادالت ساختاری نشاد داد اسو که بی اضـطراب مـادر و
اخــتتالت کودکــاد رابطــه مـنــاداری وجــود دارد .مــادراد
مضطرب یا افسرد دارای فاس ه تربیتـی ـوی و مسـتح می
نیســتند آدهــا در راه ارهــای تربیتــی بیشــتر بــر عواطــف و
هیجانات خود مت ی هستند و کمتر منطق و نیریههای تربیتی
را مدنیر رار میدهند به عـارت دیگر بیشتر احتمال دارد که
فا د فاس ه تربیتی مستح می که بـر مـنـای آد عمـل کننـد،
باشند فوگل.)1991 ،
پژوهشی که با برآیندهای ای پژوهش همسو نـاشد یافو
نشد .پژوهش انجـام شـد بـه منیـور پـیش بینـی اخـتتالت
عاط ی-رفتاری دانشآموزاد بر اسا مهارتهـای اجتمـاعی
و اضطراب مادراد پرداخته شد اسو .با توجه به
2. Gurthmundsson
4. Lim
6. Selimbasic

پژوهشهای انجام شد میتواد نتیجه گرفو بـی اخـتتالت
رفتاری دانشآموزاد با ویژگیهای والدی آناد رابطـه وجـود
دارد زیرا شخصیو افراد خـانواد بـهویـژ والـدی از جماـه
عناصر مداخاه کنند در روابط بی شخصـی اسـو .دروا ـع،
والدی با رفتارهای خود آفرینندة مو ـیـوهـایی هسـتند کـه
رفتارهـــای خـــاص را در فرزنـــداد برمــیانگی نـــد و یـــا
سرمشقهایی را برای الگوسازی در اختیار آدها رار داد و یا
به تشـویق دسـته خاصـی از رفتارهـا مـیپردازنـد .از جماـه
محدودیوهایی که در ای پژوهش میتواد اشـار داشـو در
خصــوص بافــو خــانوادگی و اجتمــاعی دانــشآمــوزاد و
وضـیو س ونو بـضی از دانشآموزاد و عدم دسترسـی بـه
منابع حمایتی اولیه ،شغل بـضی از والدی بر شرایط خاتی و
رفتاری دانشآموزاد تأثیرگذار بـود .در ایـ پـژوهش گرچـه
نسـو به ای موارد بینش وجود داشو ،ولی ابلچشتپوشـی
نـود و تأثیر آدها بـهعنـواد متغیرهـای مداخاـهگـر در نتـایج
درماد ابلچشتپوشی نـود .با توجـه بـه ایـ محـدودیوهـا
تـمیت پذیری نتایج ای پژوهش بایسـتی بـا احتیـاو صـورت
گیرد .پیشنهاد میشود ای پـژوهش بـر روی نمونـههـایی بـا
حجت بیشتر در جوامع مختاف و فرهنگهای مت اوت توسـط
پژوهشگراد دیگر انجام گردد تا ابایو تـمـیت نتـایج بیشـتر
شود .با توجه به این ه ای پژوهش در شـهر تهـراد صـورت
گرفته اسو .پیشنهاد میشود کـه ایـ پـژوهش در شـهرها و
ومیوها و فرهنگهای دیگر هت ت رار شود زیرا با توجه بـه
این ه مساهل فرهنگی در زندگی خـانواد هـا بـر اسـا نـو
سـ زندگی هر وم ،فرهنگ ،نـو نگـرش هـا ،ارزشهـا و
عتایدی که دارنـد بـا ی ـدیگر مت ـاوت اسـو تـا حـدودی
تأثیرگذار باشد.
تشکر و قدردانی
ای پژوهش از رساله نویسند اول در دور دکتـری دانشـگا
آزاد اسـتمی بـا نــام «تـدوی الگـوی پــیشبینـی اخــتتالت
عاط ی-رفتاری کودکاد بر اسـا مهـارتهـای اجتمـاعی و
اضطراب مادرانشاد با میانجیگری خودپندار کودکـاد» اخـذ
شد اسو .از همه ب رگوارانی که بـا هم ـاری ،راهنمـایی و
مساعدت خـود بـه انجـام رسـیدد ایـ پـژوهش را شـدنی
ساختند ،سپاسگ اریت.
1. Mattejat
3. Gartstein
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