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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
آمـوختنی هـستند که بــر   یرفتارهـا 1اجتمـاعی یها مهارت

 یرفتارهـا از  هـا  مهـارت . ایــ   گذارنـد  یم یرتأثروابط افراد 
مـشخص و مـشتمل بـر توانـایی شــرو  ارتـــاو و اراهــه    

ـــش یل  ــد شــد پاســـت ت ـــو  ان ـــو تتوی و احتمـــال دریاف
ـــد   ـــه بیــــشتری  حـ ــاجتمـــاعی را ب ـــ   رســانند یم و نیـ

مــــاهیتی تـــــامای دارنــــد و وابــــسته بــــه مو ـیــــو  
ـــد    ـــاد رشـ ـــر کودکـ ـــستند و در اکــ ــارتهـ ــا مه  یه

ســب از طریــق تـامل با والـدی ، خـواهراد اجتمــاعی منا
امــا اگــر    گیـرد  یمهمـساالد شـ ل  و بـرادراد، بـستگاد و

و  خـود  خودبـه بـه نـسـو آرام و  یایـ  رونـد طـی فراینـد
مــش تتی در   توانـد  یمصـحیح انجـام نپـذیرد،  یبـه نحـو

( 6016هوگـو    پژوهش بیـاورد. به وجودمختاـف  های ینهزم
از کودکـــانی   ی( نـشاد داد  اسو بـسیار6016زارو   وال

مــش ل هــستند و یـــا   یکــه در روابــط اجتمــاعی دارا
، در شوند ینمتوســط همــساالد خــود مورد پذیرش وا ع 

 ـرار دارنـد.  یرفتـار های یناهنجارمــرض ابـتت به انـوا  
اجتنــاب  آور تر  های یومو ـمـمــول از  طور بهای  افراد 

و بنــــدرت خــــود را مجـــــور بــــه تحمــــل   کننــد یمــ
. از طرفــی  کننـد  یم یاجتمـاعی و یـا عما ـرد های یومو ـ

اجتمـاعی مناسـب هـستند،  یها مهارت یکودکـانی کـه دارا
 یکـه منجـر بـه پیامـدها دهند یمرفتارهـایی از خـود نـشاد 

پـــذیرش توســـط    ـــر اجتمـــاعی نیی _مــــو روانــی 
و در  شـود  یمـ رابطــه مــؤثر بـــا دیگـــراد    همــساالد و

تــامتت اجتمــاعی بــه نحــو  مناســب و شایــسته بــا       
 یهـا  پـژوهش و  هـا  یافتـه  .کننـد  یمدیگـراد ارتــاو بر ـرار 

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

را  یاضطراب زیاد و برند یمدر کــت  در  رنــج  ویژ  به
نشـاد   هـا  پـژوهش  .کنند یمدر مدرسه و کت  در  تجربه 

 یهـا  نشانه، وخو خاقکه خصوصیات والدی  همانند  دهند یم
 یهـا  ســ  دلواپسـی و   یرفتارهـا   رار دادداضطراب، الگو 

والـدی  در مشـ تت اضـطرابی و اخـتتالت      یفرزند پرور
 ی، پورمحمدرضـا ینتـش دارنـد  منصـور    کرفتاری در کود

 د ـمـتت 6رـرگـب یلاسپ (.1390هم اراد،  و یطاهر تجریشی،
 

اسو اضـطراب یـ  خصیصـه شخصـیتی اسـو کـه نحـو         
. او میاد کند یمدرونی یا بیرونی را تـیی   یها محرکارزیابی 

و حالتی کـه آد را اضـطراب مـو ـیتی     ای یصهخصاضطراب 
(. 1390 حـاجی کـا ت تهرانـی،    شـود  یمـ تمای   اهل  نامد یم

اطـت    یطیبـه شـرا   یـ عـاط    ی، اخـتتالت رفتـار  دروا ـع 
در مدرسـه بـا    یو عـاط  یرفتار یها پاسته در آد ک شود یم

ت ــاوت داشــته باشـد.     یو  ـوم  ی، سـن یفرهنگ یهنجارها
فـرد، مرا ـــو از خــود،     یایتحصـ رد  ـ بر عما که طوری به

ــاع  ــط اجتم ــازگاریرواب ــرد ی، س ــار در یف ــ، رفت ت  و ک
اد کـ ودکبگذارد. اغاب  یر من ی  تأثیار نکط یدر مح یسازگار

دارنـد و  ی، احساسـات من ـیو نوجواناد با اختتالت رفتـار
شـتر مـوارد، مـامـاد و    ی. در بکننـد  یم یگـراد بدرفتاریبـا د

 یهـا  فرصـو  درنتیجـه و  کننـد  یمرا طرد  ، آنادها یهم تس
بـه   در (.1393 اسـماعیای،   یابـد  یمـ ـاهش کآنـاد،  یآموزش
آمدد ای  نـو  اخـتتالت، عوامـل متــددی از  ـیـل        وجود

ــاعی   ــل اجتم ــی، عوام ــل وراثت ــادی و -عوام ــل  ا تص عوام
( و از آنجـایی کـه   1393دخالو دارند  تاجداراد،  خانوادگی
نخستی  پایگاهی کـه شخصـیو و عواطـف     عنواد بهخانواد  

، بـدیهی اسـو کـه    کنـد  یمفرد در آنجا تش یل یافته و رشد 
اختتالت عاط ی و رفتـاری در سـاختار و    منشأی   تواند یم

تـامتت خانوادگی محسوب شود و در ای  میاد نتش مادراد 
عضو خانواد  در رفتار کودکـاد از اهمیـو    ی تر مهت عنواد به

والـدی ،   دروا ـع  (.1391ضـراب،  اسـو   ردار برخو ای ویژ 
 مساماًبخصوص مادراد بیشتری  تـامل را با کودکاد دارند و 

وضـیو ستمو روانی آناد بر رفتار و عواطف کودکاد تـأثیر  
مادراد مضطرب ج ء مادرانی هستند  عموماً .خواهد گذاشو

که با فرزنـداد خـود بـدرفتاری کـرد  و اغاـب از بـرآوردد       
(، همچنی  کودکاد 6006، 3ناد غافل هستند  استی نیازهای آ

خود  یازهاینتر ، شرم یا وفاداری، از  به خاطرای  والدی ، 
و اغاـب   دارنـد  یمـ را مخ ـی نگـه    ها آدکرد  و  پوشی چشت

آرام  الــاد   فـو  بجای نشاد دادد ناراحتی و اختتل، خود را 
ای  کودکاد نشـاد داد    ، ولی مطالـه د یق رویدهند یمنشاد 

مشـ تت روانـی    ناپـذیر  اجتنـاب که آناد در مــرض خطـر   
کـه   انـد  کـرد  همچنی  تأکید  ها آد(. 6016، 4کوکای هستند  

    ـویشتـا ادراک خـوضـیو ستمو جسمی والدی  شدیداً ب
 

2. Silberberg 

4. Cooklin 

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

ــداد  ــمشــ تت تحصــیای فرزن   6016، 1ود وات  شــود یم
( و در بی  کودکـاد زنـدانی در   6016و هم اراد،  6الزارو 

روانـی   های یماریبمادرانی با  ها آدآمری ا نشاد داد  شد  که 
( نیـ   6016هم اراد   و 4(. هوگو6010، 3 هانتسم  اند داشته

و  یرفتـار  در پژوهش خود دریافتند کـه مشـ تت عـاط ی،   
در میاد کودکاد با ضریب هوشی باال ارتـاو مستتیت  یاجتماع

با توجـه بـه مطالـب     ی بنابرا  روانی مادرانشاد دارد با شرایط
رفتاری -اختتالت عاط ی بینی پیششد  با هدف تدوی   اراهه

اجتماعی و اضطراب مادراد در  یها مهارتکودکاد بر اسا  
 یای  پژوهش ضم  اطـت  از ضـرورت مطالــه و بازشناسـ    

رفتـاری،   -اثرگـذار بـر اخـتتالت عـاط ی     یمنابع درود فرد
اجتماعی مادراد بـه   یها مهارت اضطراب و ةنندک  یینتش تـ

ـ را  بر اختتالتاثرگذار  یمـابه عوامل درود فرد  ازپـیش  یشب
ای  پژوهش درصـدد اسـو    دروا ع. دهد یممورد توجه  رار 

 -اخـتتالت عـاط ی   بینـی  پیشزیر پاست دهد که  سؤالتا به 
 یهـا  مهـارت بر اسـا    سال 16-8پسر  ادآموز دانشرفتاری 

 چگونه اسو؟ ها آداجتماعی و اضطراب مادراد 
 پژوهش های یهفرض

اجتماعی و اضـطراب مـادراد بـا میـانجیگری      یها مهارت. 1
 بینـی  پـیش خودپندار  کودکـاد، هیجـاد پـذیری کودکـاد را     

 .کند یم
اجتماعی و اضـطراب مـادراد بـا میـانجیگری      یها مهارت. 6

خودپنــدار  کودکــاد، وســوا  و ضـــف روانــی کودکــاد را 
 .کند یم بینی پیش

ی اجتماعی و اضـطراب مـادراد بـا میـانجیگر     یها مهارت. 3
 .کند یم بینی پیشکودکاد را  گیری گوشهخودپندار  کودکاد، 

اجتماعی و اضـطراب مـادراد بـا میـانجیگری      یها مهارت. 4
خودپندار  کودکـاد، رفتـار و اف ـار پارانوییـدی کودکـاد را      

 .کند یم بینی پیش
اجتماعی و اضـطراب مـادراد بـا میـانجیگری      یها مهارت. 1

 .کند یم بینی پیشکاد را خودپندار  کودکاد، افسردگی کود
اجتماعی و اضـطراب مـادراد بـا میـانجیگری      یها مهارت. 6

 .کند یم بینی پیشخودپندار  کودکاد، پرخاشگری کودکاد را 
 
 

وروش
پـژوهش از لحـا     آماری و نموناله:  ةروش پژوهش، جامع

، اکتشـافی و  یهدف کاربردی و از نیر روش از نو  همـستگ
آمـاری ایـ     ةبود  اسو. جامــ  از نو  هدایو شد  و متوالی
 4سـاله   16تـا   8آمـوزاد پسـر    پژوهش شامل تمـامی دانـش  

شهر تهراد به همرا  مادراد آناد بـود    6مدرسه دولتی منطته 
ــو. ــداد اس ــش تـ ــوز دان ــتی از   ادآم ــو درخواس ــق لیس طـ
ه ار ن ر بـود. در ایـ     6341 تـداد 6منطته  وپرورش آموزش

 ای چندمرحاـه تصادفی  تصور به گیری نمونهپژوهش، روش 
هـای   گونه که در ابتدا از میـاد مدرسـه   . بدی   اسوانجام شد

مدرسه به شـیو  تصـادفی انتخـاب و     6شهر تهراد،  6منطته 
آمـوز   دانـش  61کت  و از هر کت   3سپس از هر مدرسه 

انتخاب شد. حجت نمونه طــق اصـول صـحیح عامـی و بـر      
ـ   310اسا  منطق انجام رگرسیود   نیـر گـرفت   ا در ن ـر و ب

 نیـر گرفتـه  ن ـر در   400، حجت نمونه ها یآزمودنپدید  افو 
زیرا چنانچه با مش ل افو نمونـه مواجـه شـدیت حجـت       شد

نمونه مورد نیر با حجت نمونه وا ـی ت اوت چندانی نداشـته  
اطتعــات از پرسشـنامه اخــتتالت   یآور جمـع باشـد. بــرای  

( بر روی نمونه مـورد نیـر   1960وودورث،  یعاط  -رفتاری
اد بودنــد اجــرا شــد. ســپس بـــد از اتمــام آمــوز دانــشکــه 

اد خواسـته شـد کـه بـه     آمـوز  دانـش هـا از مـادراد    پرسشنامه
گرشام و الیـوت،    یاجتماعمهارت  بندی دستهپرسشنامه نیام 

ــنامه (،1990 ــد پرسشــ ــطراب   یچندبـــ ــار  و اضــ مــ
سشـنامه مـادراد بـا    دهنـد. سـپس پر   ( پاسـت 1991هم اراد،
 رار  وتحایل تج یهو  یموردبررساد آموز دانشهای  پرسشنامه

   گرفو.
وسنجش ابزار

(: فـرم  1960وودورث،  یعاط  -پرسشنامه اختتالت رفتاری
مـاد  دارد کـه بـرای     16کوتا  پرسشنامه شخصیتی وودورث 

 16 - 11سـالگی تـا    16های هیجانی افراد از  سنجش اختتل
ایـ  پرسشـنامه    یاهوسـ  بههایی که  . ویژگیداردسالگی کاربرد 

  پـذیری  . هیجـاد 1از:  انـد  عـارتگیرند  مورد سنجش  رار می
. رفتـار  4گیری  . تمایل به گوشه3. وسوا  و ضـف روانی 6

. گـرایش بـه   6. گـرایش بـه افسـردگی    1و اف ار پارانوییدی 
 ه ـرایش بـ. گ8 و  راریـ  یب  .1اجمی ـپرخاشگری و رفتار ته

 
2. Lazarus 

4. Hugo 

1. Van Vugt 

3. Huntsman 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  شناسی کاربردی دانش و پژوهش در روان / 38

پرسشــنامه  یگــذار رفتارهــای ضــداجتماعی. در روش نمــر 
دهـد   یپاست باـه مـ   یآزمودنه کهر سؤال  یوودورث، به ازا

ـ گیرد و در متابل پاسـت خ  نمر  می ی  افـو  یدر یا ر، نمـر  ی
ه مشتمل بـر  ک یریگ ل به گوشهیتما یژگیدارد. مـتً در و ینم
 1سؤال پاست باه و به  8به  ی، چنانچه آزمودناسوسؤال  11

ـ در ا یو ییر دهـد، نمـر  نهـا   یـ سؤال پاست خ  8 یژگـ ی  وی
سه خواهـد  یمتا یژگی  ویسپس با نمر  برش ا   وخواهد بود

 یریـ گ ل بـه گوشـه  یتما یه آزمودنکگردد  یشد و مشخص م
ـ بت ی. بـرا ویسـ نرانه یگ تت گوشهیواجد تما که ی اا یدارد  ه ی

  صـورت  یسـنجد بـه همـ    ی  پرسشنامه مـ یه اک یها یژگیو
ایـراد نیـ     در (.1960خواهـد شـد  وودورث،    یگـذار  نمر 

 -شری ی ضریب آل ای کرونـاخ پرسشنامه اختتالت رفتـاری 
ارزیــابی کــرد  اســو    91/0 ( را1960عــاط ی  وودورث،

پـژوهش ضـریب آل ـای کرونــاخ      یـ  در ا (.1393 صاد ی،
 86/0( 1960عاط ی  وودورث، -پرسشنامه اختتالت رفتاری

 محاسـه شد  اسو.
گرشـام و الیـوت،     یاجتمـاع مهـارت   بنـدی  دسـته نیام 

ــه:  (1990 ــور ب ــاد و    منی ــاعی کودک ــارت اجتم ــابی مه ارزی
طراحی شد  اسو. فرم والدی  آد بـه   ساله 18تا  3نوجواناد 

کنـد کـه ارتــاو بـی  والـدی  و       ا دام مـی  ارزیابی رفتارهای
دهـد. خـرد  متیـا  مهـارت       ـرار مـی   یرتأثکودک را تحو 

مـورد اسـو و بـه ارزیـابی چهـار عامـل        40شامل اجتماعی 
پذیری ا ـدام   ورزی، خودکنترلی و مسئولیو جرهوهم اری، 

آفری  کـه مـانع رشـد     . خرد  متیا  رفتارهای مش لکند یم
شـوند،   مـورد مـی   18مهارت اجتماعی مــو هسـتند شـامل   

گذاری  مش تت بیرونی، مش تت درونی و بیش فـالی. نمر 
شود و با  می انجاملی رتی از ص ر تا دو  صورت بهای  متیا  

جمع نمرات هر خـرد  متیـا  یـ  نمـر  کامـل بـه دسـو        
تـا  از صـ ر   یاعاجتمـ آید. دامنه نمرات در متیا  مهارت  می
نشــانه مهــارت  در آددر نوســاد اســو کــه نمــر  بــاالتر  80

تـر گویـای آسـیب در مهـارت      اجتماعی بهتـر و نمـر  پـایی    
حـدود  اجتماعی اسو. مدت زماد برای ت میل پرسشنامه نی  

ن ـری از   1061د یته اسو. ای  متیا  روی نمونه  61تا  10
ــار   ــرا و اعتـ ــدی  اج ــی    و/80آد وال ــا /. 60آد روای /. 10ت

(. همچنی  اعتـار آد را 6001دیپرتا والپ،اسو  گ ارش شد  
/ 90(1318  یتشـه در ایـراد     و/80(1990گرشام و الیـوت   

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

( 1990گرشـام و الیـوت،     یاجتمـاع مهارت  بندی دستهنیام 
 محاسـه شد  اسو. 83/0

(: 1991هم ـاراد،  مار  واضطراب   یچندبـد ةپرسشنام
دهی اسو کـه توسـط    ای  پرسشنامه ی  متیا  خودگ ارش

های  ( برای ارزیابی نشانه1991مار ، پارکر، سایواد و کانرز  
  یـ سـاله طراحـی شـد. ا    19تـا   8آموزاد  اضطراب در دانش

 یـ   یرو یگذار ق عتمویه از طرکماد  دارد  39پرسشنامه 
تا همیشـه =   1رت  هرگ  = ی از نو  ل یا چهاردرجها  یمت
شود. برای کل متیا  ضریب آل ای کرونــاخ   ید  میسنج (.4

، 84/0، 83/0ها به ترتیب ضـریب   و برای خرد  متیا  81/0
( 1391و هم ـاراد    یمشـهد را گ ارش کرد.  64/0و  11/0

 سومهای تحصیای  آموزاد پایه ای  پرسشنامه را بر روی دانش
یی دختـر و پسـر هنجاریــابی کـرد  و اعتـــار    تـا پـنجت ابتــدا  

را گ ارش کردند. در  19/0و همسانی درونی  48/0بازآزمایی 
 یچندبــد ای  پژوهش ضـریب آل ـای کرونــاخ پرسشـنامه     

 محاسـه شد  اسو. 81/0( 1991هم اراد، مار  واضطراب  
وها و تحلیل داده روش اجرا

شـهر   6هـای منطتـه    اجـرای پـژوهش از میـاد مدرسـه     برای
مدرسه پسرانه به شیو  تصادفی انتخـاب و سـپس از    6تهراد،

آمـوز انتخـاب    دانـش  61کت  و از هر کت   3هر مدرسه 
شد. حجت نمونه طـق اصول صحیح عامی و بر اسا  منطـق  

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

چنانچه با مش ل افو نمونه مواجه شدیت حجت نمونه مـورد  
نیر با حجت نمونه وا ـی ت اوت چندانی نداشته باشد. بـرای  

 یعـاط   -اطتعات از پرسشنامه اختتالت رفتاری یآور جمع
اد آمـوز  دانـش روی نمونه مورد نیر که  بر (.1960وودورث، 

هـا از مـادراد    اجرا شد. سپس بـد از اتمـام پرسشـنامه   بودند
 بنـدی  دسـته به پرسشـنامه نیـام    شد کهاد خواسته آموز دانش

ــارت  ــاعمه ــوت،    یاجتم ــام و الی ــنامه 1990گرش (، پرسش
 دهنـد.  ( پاسـت 1991مار  و هم ـاراد، اضطراب   یچندبـد

ت میل شـد  و حـذف    یها پرسشنامهتمام  آوری از جمع پس
 یهـا  پرسشـنامه موارد مخدوش، سپس پرسشنامه مـادراد بـا   

در   ـرار گرفـو.   وتحایـل  تج یهاد مورد بررسی و آموز دانش
 یهـا  مـتک بـا توجـه بـه     و مادراداد آموز دانشپژوهش  ی ا

 کـه  یدرصـورت ورود به پژوهش مورد بررسی  رار گرفتنـد و  
د، پرسشــنامه ی مــادر خــود را از دســو داد  بــوآمــوز دانـش 
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، مـادرب ر  اضطراب مادراد توسط مرا ب فـاـی او از  ـیـل   
. از طرفـی  شـد  یمـ پرستار، خاله و سایر افراد مرا ب ت میـل  

پرسشنامه مادرانی که نمرات باالیی در اضطراب کسب کـرد   
اد مورد بررسی و آموز دانشمربوو به  یها پرسشنامهبودند با 

کـه نمـرات    ییهـا  نامهپرسشـ و  گرفو یم رار  وتحایل تج یه
ـ پایی  اضطراب را نشاد  از رونـد پـژوهش خـار      دادنـد  یم

ورود بـه پـژوهش عــارت از:     یهـا  متکجماه  از .شدند یم
سال.  رار داشت  در منطته  16تا  8 رار داشت  در دامنه سنی 

خـرو    یهـا  مـتک تهراد. هم اری تـا پایـاد پـژوهش و     6
خـاص و نـاتوانی در    هـای  یـو مـاولاز: داشت   عـارت اسو

 در فرایند پژوهش. ها پرسشنامهاجرای 

وها یافته
 یهـا  سـؤال هـا و بـرای آزمـود     داد  وتحایـل  تج یه منیور به

ــار   ــژوهش آم ــتنـاطپ ــادالت    یاس ــدل مـ ــل م روش تحای
 یجنتا شد. است اد  Amos و spss اف ار نرم یاةوس بهساختاری( 

  ســ  یانگیــه مکــدهــد  یمتغیرهــای دموگرافیــ  نشــاد مــ
سال بود ، حدا ل س   6/10 ± 3/1مورد مطالـه  ادآموز دانش
سال بـود  اسـو. همچنـی      16و حداکـر  8اد آموز دانشای  

و  61 ها آدسال و حدا ل س   61 ± 1/4میانگی  س  مادراد 
 سال بود  اسو. 61حداکـر 

 

 

 
 رگرسیونی( مدل مفهومی تحقیقی ضرایب دار معنی یبررس .1جدول 

R مسیر
 t valueمتدار آمار   (β  بیضر 2

 01/0 01/61 08/0 64/0 اضطراب ---> مهارت اجتماعی

 01/0 01/6 01/0 0064/0 خودپندار  ---> مهارت اجتماعی

 01/0 66/61 03/0 6889/0 خودپندار  ---> اضطراب

 <01/0 61/6 06/0 0161/0 رفتاری -اختتالت عاط ی ---> خودپندار 

 <01/0 61/6 03/0 0009/0 رفتاری -اختتالت عاط ی ---> مهارت اجتماعی

 <01/0 11/41 06/0 1169/0 رفتاری -اختتالت عاط ی ---> اضطراب

 

 
 اثـر  :هک اسو داد  نشاد جینتا 1نتایج حاصاه در جدول 

 اخـتتالت  بر مادراد اضطراب و یاجتماع های مهارت ریمتغ

نتایج  یطورکا به. اسودار  مـنی ادآموز دانش یرفتار -یعاط 
ـ مـادراد بـر م   یاجتمـاع  یهـا  مهـارت که  دهد یمنشاد    ادی

 .اسـو  یرگـذار تأث ادآمـوز  دانـش  یرفتـار  -یعاط  اختتالت
بـر   مادراد که اثر متغیر اضطراب دهد یمنتایج نشاد همچنی  

از دار اسـو.   نی  مـنی ادآموز دانش رفتاری-اختتالت عاط ی
بر متغیـر   یاثرگذاربرای تشخیص این ه کدام متغیر در طرفی 

 تـر اسـو،   رفتاری، مهـت -وابسته مدل، یـنی اختتالت عاط ی
و همچنی  اثرات کـل را در   یرمستتیتغمستتیت، اثرات  اثرات

سه  رار گرفو. بـرای  حالو استاندارد را با ی دیگر مورد متای
اثـرات متغیرهـا از روش بـوت اسـتر  بـا       داری یمـنآزمود 
ت رار انجام گردید. آزمود بوت استر ، نشاد داد که  10000

دار  اثرات کل متغیرهای مهارت اجتمـاعی و اضـطراب مـنـی   
 -بر اختتالت عاط ی  اثرگذارمتغیر  ی تر مهت. همچنی  اسو

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

الـته اختتف می اد اثر مهارت اجتماعی و اضطراب بسیار کت 
 (.p<01/0  بود و ن دی  به هت بود  اسو

اثر متغیر مهـارت اجتمـاعی بـر اضـطراب، خودپنـدار  و      
شد  اسـو، همچنـی  اثـر     دار مـنیرفتاری -اختتالت عاط ی

-متغیر اضطراب بر متغیرهای خودپندار  و اختتالت عـاط ی 
ـ  شـد  اسـو.   دار مـنـی رفتاری  اثـر خودپنـدار  بـر     ی همچن

 .(p<01/0اسو  شد   دار یمـنرفتاری -اختتالت عاط ی
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 مدل مفهومی به همراه بارهای عاملی استاندارد .1-0شدل 

 
 یگیر بحث و نتیجه

-اخـتتالت عـاط ی   بینـی  پـیش پژوهش انجام شد  با هدف 
اجتمـاعی و   یهـا  مهـارت بـر اسـا     ادآمـوز  دانـش رفتاری 

ــژوهش نشــاد داد:   ــد پ اضــطراب مــادراد انجــام شــد. برآین
اخـتتالت   توانند یم مادراد اجتماعی و اضطراب یها مهارت
 ینـة درزم کننـد.  بینـی  پـیش را  ادآمـوز  دانـش رفتاری -عاط ی
اجتمـاعی مـادراد    یهـا  مهـارت »پژوهش فرضیه اول  بررسی
 بینـی  پـیش را  ادآمـوز  دانشرفتاری  -اختتالت عاط یمی اد 

 (،6016پـژوهش هوگـو     یهـا  پـژوهش بـا نتـایج   « .کنـد  یم
( نـــشاد 1319هم ــاراد  (، مهرابــی زاد  و 6016  الزارو 

از کودکـــــانی کـــــه در روابـــــط  یداد  اســـو بــــسیار
ـــاعی دارا ـــط     یاجتمـ ـــا توسـ ـــستند و یـ ـــش ل هـ مـ

، در مــرض شوند ینمهمــساالد خــود مورد پذیرش وا ع 
  گیرنـد  یمـ  ــرار   یرفتــار  هـای  یناهنجارابـتت بـه انـوا  

 بینی پیششد  با هدف تدوی   اراههبنابرای  با توجه به مطالب 
 یهـا  مهارتبر اسا   ادآموز دانشرفتاری -اختتالت عاط ی

اجتماعی و اضطراب مادراد در ای  پژوهش ضم  اطـت  از  
اثرگـذار بـر    یمنابع درود فـرد  یضرورت مطالـه و بازشناس

ـ  -اخـتتالت عـاط ی   اضــطراب  ةننـد ک  یـی رفتـاری، نتــش ت
ـ    ، ویژگیدروا ع ویـژ    ههای خاصی از ارتـاطـات خـانوادگی ب

انضـــاطی  یهــا روشوالــدی ،  هــای یناهمــاهنگانحــراف و 
و نی  عدم حمایـو عـاط ی    بینی پیشگیرانه و غیر ابل  سخو

زنداد به ای  نو  اخـتتالت را  خطر ابتت فر توانند یموالدی ، 
 و ـیر، اهمـگی(. از سوی د1396انی، ـد  عایخـ ایش دهنـاف
 

شـدد   یعامل اجتماع ی تر مهت عنواد به یاجتماع یها مهارت
از نیـر دور داشو و توجه  تواد ینمرا  یاجتماع یو سازگار

نـار  کدر  یو اجتماعیو ترب ی، رشد اجتماعیبه هوش اجتماع
گـا   یاز جا ـویـ ت و تربیتـاــ  هـای  یطـه حگر ابـاد رشد و ید
 (.6004، 1ـلیویو ما کبرخوردار اسو  ماتسود، لـو ای یژ و

ـ  یاجتمـاع  یهـا  مهارتمـود ک و در  ی  فــرد ی، در روابـط ب
تت  موجــب بــروز مشــ    یـ عـاط    یرفتـار  یهـا  حـوز  
  ی( زیـرا در چنــ  6008، 6لی ـ و ما ی رند شود یم یمتــدد

 یسو و ستمو زنـدگ یسر نیـاد ارتـاو سالت م ام یطیشـرا
ـــد و مختـــل خواهـــد شـــد     یتهد یو اجتمــاع  یفــرد 

اهش کــنوجوانــاد  یســازگار درنتیجــه(. 1390، یمانی ســــا
امـور روزانـة خـود     شــتر یدر ب یرا بـا نـاتوان   ها آدو  یابد یم

 هکـ  ی(. در نوجوانـان 6001، 3اـریـات و فی ه سازد یممواجه 
برخوردار  یینارسـا یاجتماع یها مهارتاز  ها آد یها خانواد 

ـــا ــد، احســـا  دردنـ ــاز  کیبودن ــایتی یب ـــطراب، ک  ، اضـ
گـ ارش شـد  اسـو     هـایی  یناسازگار ــ ش ویــاهش انگک

 یهــا مهــارتســب کل کــ( و در 6008، 4نگری  و بـــاری لــو
ــاع ــا ایاجتم ـــاط  ی، ب ـــول ع ـــاد تح ـــاع یج در  یو اجتمـ

ـــاد،  رف ـــو ینوجوانـ ــا آدـ ـــرا ه ـــر  کتمر یرا بـ ـــ  بـ ـ
ـــود ســـتمو یایتحصــ هــای یــوفـال و  شــناختی رواد، بهـ

  (1393 اسماعیای،  شود یم، سـب یتت رفتار ـاهش مشک
بنابرای  نتش مهت خانواد  در شرایط نامتـادل روانی کودکاد، 

پیامدهای  تواد یماسو و  ها آدح ظ رضایو از زندگی برای 
 ه ـه بـاد را وابستـعاط ی، اجتماعی، جسمی و آموزشی کودک
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هم اراد  و 1دانسو. متیجات یشادها خانواد در  ها آدتجارب 
و  3(، گارت اشـتای  6006  6و هم اراد (، گودماندس 6008 

 هـای  یبررسـ (، در 6008و هم اراد   4(، لیت6009هم اراد  
، گیـری  گوشـه که اضطراب والدی  با اف ایش  اند یافتهدرخود 

افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و ضـف عما رد اجتمـاعی  
و هم اراد  1در فرزندانشاد همرا  خواهد بود. جیاناکوپولو 

ــی 6009  ــ 6(، سیایمـس ــتی 6006اراد  و هم  و  1(، گراس
( نی  رابطه بهداشو روانی و ستمو جسمی 6009هم اراد  

والدی  را با عما رد و به یستی کودکاد بررسی کردنـد و بـه   
ای  نتایج رسیدند کـه وضــیو سـتمو روانـی والـدی  بـا       

و جسمی و احساسات و تواد کودکـاد   شناختی روادستمو 
اضـطراب  »پژوهش دوم  ةبررسی فرضی ینةدرزم مرتـط اسو.

را  ادآمـوز  دانـش رفتـاری   -اخـتتالت عـاط ی  مادراد می اد 
هم ـاراد  عایخـانی و   یها پژوهشبا نتایج « .کند یم بینی پیش

اضطراب  ةصورت گرفته درزمین یها پژوهشو دیگر  (1396 
 یازهـا یاد بـا ن کـ ودکمـادراد   یو اجتمـاع یـ و حما یاجتماع

نتایج نشـاد داد  بـود کـه بـی       اد سالتکودکخاص و مادراد 
اد کـ ودکمـادراد   خــاص و  یازهــا یـاد بــا ن کودکمـادراد 

ت ـاوت   یو اجتمــاع یـ و حما یدر اضطراب اجتمـاع  یعاد
( 6016هم اراد  و پژوهش الزارو  و  وجود دارد دار مـنی

ــو  ــوهمس ــژوهش  اس ــی  در پ ــانی، . همچن ( 1389 خانج
راب مـادراد  رفتاری کودکاد، نتـش مسـتتیت اضـط    اختتالت

یـابی   متغیر اصای شناخته شد  اسو. همچنـی  مـدل   عنواد به
مـادالت ساختاری نشاد داد  اسو که بی  اضـطراب مـادر و   
ــادراد    ــاداری وجــود دارد. م ــه مـن ــاد رابط اخــتتالت کودک

فاس ه تربیتـی  ـوی و مسـتح می     یدارامضطرب یا افسرد  
در راه ارهــای تربیتــی بیشــتر بــر عواطــف و  هــا آدنیســتند 

های تربیتی  هیجانات خود مت ی هستند و کمتر منطق و نیریه
به عـارت دیگر بیشتر احتمال دارد که   دهند  رار می مدنیررا 

که بـر مـنـای آد عمـل کننـد،      یمستح مفا د فاس ه تربیتی 
 (.1991باشند  فوگل، 

سو نـاشد یافو پژوهشی که با برآیندهای ای  پژوهش هم
اخـتتالت   بینـی  پـیش  منیـور  بـه پژوهش انجـام شـد     نشد.

اجتمـاعی   یهـا  مهارتبر اسا   ادآموز دانشرفتاری -عاط ی
  و اضطراب مادراد پرداخته شد  اسو. با توجه به

 
 

نتیجه گرفو بـی  اخـتتالت    تواد یمانجام شد   یها پژوهش
والدی  آناد رابطـه وجـود    های یژگیوبا  ادآموز دانشرفتاری 

والـدی  از جماـه    یـژ  و بـه دارد زیرا شخصیو افراد خـانواد   
، دروا ـع عناصر مداخاه کنند  در روابط بی  شخصـی اسـو.   

هسـتند کـه    هـایی  یـو مو ـ ةینندآفروالدی  با رفتارهای خود 
و یـــا  انگی نـــد یبرمـــرفتارهـــای خـــاص را در فرزنـــداد 

 رار داد  و یا  ها آدرا برای الگوسازی در اختیار  ییها سرمشق
از جماـه   .پردازنـد  یمـ به تشـویق دسـته خاصـی از رفتارهـا     

اشـار  داشـو در    تواد یمکه در ای  پژوهش  هایی یومحدود
ــاعی   ــانوادگی و اجتم ــو خ ــشخصــوص باف ــوز دان اد و آم

اد و عدم دسترسـی بـه   آموز دانشوضـیو س ونو بـضی از 
لیه، شغل بـضی از والدی  بر شرایط خاتی و منابع حمایتی او

بـود. در ایـ  پـژوهش گرچـه      یرگذارتأثاد آموز دانشرفتاری 
 یپوشـ  چشت  ابلبینش وجود داشو، ولی  نسـو به ای  موارد

در نتـایج   گـر  مداخاـه متغیرهـای   عنـواد  بـه  ها آد یرتأثو  نـود
 هـا  یومحـدود با توجـه بـه ایـ     نـود.  یپوش چشت  ابلدرماد 

نتایج ای  پژوهش بایسـتی بـا احتیـاو صـورت      پذیری یتتـم
بـا   ییهـا  نمونـه ای  پـژوهش بـر روی    شود یم یشنهادپ گیرد.

مت اوت توسـط   یها فرهنگحجت بیشتر در جوامع مختاف و 
تا  ابایو تـمـیت نتـایج بیشـتر     پژوهشگراد دیگر انجام گردد

شود. با توجه به این ه ای  پژوهش در شـهر تهـراد صـورت    
کـه ایـ  پـژوهش در شـهرها و      شود یمگرفته اسو. پیشنهاد 

دیگر هت ت رار شود زیرا با توجه بـه   یها فرهنگو  ها یو وم
نـو    بـر اسـا    هـا  خـانواد  این ه مساهل فرهنگی در زندگی 

و  هـا  ارزش، هـا  نگـرش گ، نـو   سـ  زندگی هر  وم، فرهن
تـا حـدودی    اسـو ی که دارنـد بـا ی ـدیگر مت ـاوت     دعتای
  باشد. یرگذارتأث

  قدردانی و تشکر
پژوهش از رساله نویسند  اول در دور  دکتـری دانشـگا     ی ا

اخــتتالت  بینـی  پــیشتـدوی  الگـوی   »آزاد اسـتمی بـا نــام   
اجتمـاعی و   یهـا  مهـارت رفتاری کودکاد بر اسـا   -عاط ی

اخـذ  « کودکـاد  اضطراب مادرانشاد با میانجیگری خودپندار 
شد  اسو. از همه ب رگوارانی که بـا هم ـاری، راهنمـایی و    
مساعدت خـود بـه انجـام رسـیدد ایـ  پـژوهش را شـدنی        

 ساختند، سپاسگ اریت.
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