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بررسی و مقایسه مشکالت رفتاری کودکان  7-9سال بر حسب مادران شاغل و خانهدار
در شهر کرمان
بهناز افالطونیان ،1مهین علم ،2طاهره محمدی پورنجیب ،3مریم محمدزاده
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چکیده
مقدمه :مادر در رشد روانی ،اجتماعی و جسمانی کودک تأثیر و نقش پر اهمیتی دارد .هدف از ای ن تحقی ق تعی ین و مقایس
مشکالت رفتاری کودکان  7-9سال بر حسب مادران شاغل و خان دار بود.
روشها :این مطالع از نوع مقطعی و تحلیلی شامل  161دانش آموز در دو گروه  01نفری ش امل م ادران ش اغل و خان دار
است .برای جمع آوری اطالعات از پرسشنام  Rutterاستفاده شد .اطالعات با نرم افزار  SPSSنسخ 10و با آمار توصیفی و
استنباطی و آزمونهای کای دو و  t- testو ضریب همبستگی اسپیرمن تجزی و تحلیل شد.
نتایج :نگرانی ،مشکل در خواب ،غذا خوردن و نافرمانی در کودکان مادران شاغل و عصبی بودن در کودکان مادران خان دار ب
طور معنیداری بیشتر بود .رفتارهایی مانند عدم کنترل ادرار ،مشکل در خواب و غذا خوردن ،غمگین ب ودن ،نافرم انی ،عص بی
بودن ،گریۀ زیاد ،عدم تمرکز و بهان جویی در پسران و حالت تهوع و لکنت زبان در دختران ب ط ور معن یداری بیش تر ب وده
است .همچنین بین تحصیالت والدین و مشکالت روحی و رفتاری کودکان رابط وجود داشت و این مش کالت در تحص یالت
پایینتر بیشتر بود.
بحث و نتیجه گیری :در این مطالع اختالالت رفتاری هم در کودکان مادران شاغل و هم مادران خان دار مش اهده ش د و
الزم است تحقیقات بیشتری در مورد علت این اختالالت انجام شود.
واژگان کلیدی :اختالالت رفتاری کودکان ،مادران ،شاغل ،خان دار
مقدمه

شدت یافن است ( )1مواش شده مادراو ننوانوهد به

خانواده از مهمترین عوامل مؤثر در رشد همه اانهه

ور تمام وقت مثل گذشهن در کوهار فرزنهداو خهود

کودک است و وظیف اصلی در رشد روانی کهودک را

حضور یابود .مادر نخسنین کسی است که در ایاهاد

ب عهده دارد .تأثیر خهانواده به خصهوا مهادر بهر

مههم و قابهل

سازگاری و احساس امویت نوزاد ن ه

کودک با قدرت فراگیری خاصهی غاهاز و در سراسهر

توا ایفا میکود .کُو

زندگی فرد غشکار میشهود .تغییهر و توهود در ن ه

حد زیادی در رشد عا فی کودک مؤثر است ک اگهر

زنههاو و گههرای

عا فی من ابل مادر و فرزند تا

ب ه اشههنغار غنههاو در ف ا یههتهههای

این رابط رابط ای عا فی باشد یها تاربهد د هسهن ی

اقنصادی خهار از هههارهوخ خهانوار که در هی

کودک تارب ای مثهت باشد کودک از ساخنار روانهی

مدت نسهناً کوتهاه در االهش شههرهای بهارر ایهراو

برخوردار میگردد ک او را قادر ب سازگاری با محیط

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2کارشناس ارشد ،کمیته تحقیقات  ،HSRدانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -3کارشناس ارشد ،گروه مدیریت ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسئوول :بهناز افالطونیان
آدرس :کرمان ،بلوار جمهوری اسالمی ،معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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Email: behnazaflatoonian@yahoo.com

تلفن و فاکس1427-2772112:
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و برقراری یک ارتهاط سازندۀ اانماعی مینماید (.)2

کودکاو مهادراو شهاال و شهدت نیهاز به شههرت و

مراقهتهای مهومم و محههتغمیها مهادر بهرای ایاهاد

فهمیدو در کودکاو مادراو خان دار بیشنر اسهت (.)13

احساس اعنماد در کودک ضروری اسهت و خصیصهد

ننههایج تح ی ههی ک ه بههر روی دان ه

غمههوزاو دخنههر

تکراری و ارضاء کوودۀ این مراقهتها مواش میشود

دبیرسنانی در شهر تهراو صورت گرفت نشاو داد که

ک ب دها کودک بنواند ناکامی را بهنر تحمل کوهد در

همد ی مادراو و دخنراو با اخنالتت رفناری دخنهراو

عوض اگر مراقهت پایدار نهاشد در کهودک احسهاس

رابط م کوس دارد ( .)14ننایج تح ی ی دی هر نشهاو

عدم اعنماد نسهت به ا رافیهاو رشهد کهرده و سههش

داد دخنراو مادراو شاال دارای پیشهرفت تحصهیلی

د هره و اضطراخ خصوصاً در شرایههط ناکههام کووهده

موف یت حرف ای و ت ههد حرفه ای بیشهنری هسهنود

میشود ( .)3مطا هایی در نواواناو نشاو داد ف داو

(.)11

همد ی مادران ب اخهنالتت اضهطرابی در نواوانهاو

مطا ای در مورد تأثیر نود شغل مادر بهر سهازگاری

موار میشود ( )4-6و پیونهد عها فی بهین وا هدین و

اانماعی و پیشرفت تحصیلی فرزنداو ب خوبی نشاو

کودک سازگاری روانی و اانماعی کودک را در غیوده

داد ک دان

غموزانی ک مادراو غو ها در مشهاال رده

پی بیوی مینماید ( )7و اشنغار تمام وقهت مهادراو

پهایین مثههل خههدمات ف ا یههت مهیکردنهد کههمتههرین

میدههد ( .)8در

سازگاری اانماعی و پیشهرفت تحصهیلی و فرزنهداو

بههداشت روانی خانهواده را کاهه

تح ی ی نشاو داده شد ک مشکالت رفناری کودکهانی

مادرانی ک در مشهاال رده بهات از امله فرهو هی و

ک ب مهد کودک میروند بیشنر از کودکاو ایهر مههد

مدیرینی ف ا یت میکردند بهنرین عملکهرد تحصهیلی

کهودکی اسهت ( )9و در تح ی هی مشهاب همهسهن ی

و رفناری را در خان و مدرس از خود نشاو میدادنهد

باتیی بین د هسن ی ناایمهن و مشهکالت رفنهاری در

( .)16تح ی ات نشاو داد مهدت زمهانی که مهادر بها

بچ های مهد کودکی نشاو داده شهد ( .)11سهازگاری

کودک سپری میکود عاملی ت یین کووده برای ایاهاد

اانماعی و عا فی کودکاو در سوین مدرس با اخنالر

روابط قوی مادر -کودک نیست بلکه غنچه در ایهن

د هسههن ی همهسههن ی موفههی دارد ک ه ایههن اخههنالر

زمیو با اهمیت است کیفیت این ت امل میباشد (.)17

د هسن ی در کودکاو دبسنانی با کوارهگیهری فهراواو و

یک زمیو یابی ملی ننایج نشاو داد ک ا وهای مادراو

یهها پرخاشهه ری همههراه اسههت ( .)11تح ی ههی در

شاال منأهل ف ا یتهای وا د-کودک را اوی و پرمای

خصوا پی بیوی اخنالر د هسن ی کودکاو دبسهنانی

میسازد و در پیشهرفت تحصهیلی غوهها مهؤثر اسهت

براساس سهک د هسن ی وا هدین غوهها نشهاو داد که

( Colman .)18نشهاو داد مهادراو کودکهانی که

سههک د هسن ی نهاایمهن اضهطرابی وا هدین بهنهرین

احساس امویت و خودکفاینی کمنری دارند در ارتهاط

پی بیوی کووده اخنالر د هسهن ی کودکهاو محسهوخ

بها فرزنداو خود از دسنهور دادو و تهوصید راه حل ب

میشود (.)12

صورت مسن یم بیشنر از راهومهاییههای ایرمسهن یم
و سلیمی نیها بهر روی کودکهاو

اسنفاده کردهاند .این کودکاو ب راحنی ناامید و قهل از

در تح ی ی ک دان

 3-11سا مادراو شاال و خان دار اناام دادند ننایج

تالش برای یافنن راه حل مشکهل به دنههار کمههک

نشاو داد ک شدت نیاز به اکنسهاخ و سهازندگی در

میگردند ( .)19تح ی ی نشاو داد منغیرهای اوسیت
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قومیت تحصیالت پدر درگیهری تحصهیلی وا هدین

بهداشنی شامل دسنشویی و سرویسهای بهداشهنی و

احساس تویدگی برای پیشرفت و مفهوم خهود پهی

نمافت یکساو بودند فضای سهها شههی به یکهدی ر

بینهای مواسهی برای پیشرفت تحصیلی دان

غموزاو

داشنود دارای تهراکم یکسهاو بودنهد و ت هداد دانه

هسنود (.)21

غموزاو غوها در کالسها شهی ب یکدی ر بود .شرایط

با توا ب این مطلش ک مواسهشتهرین سهوین بهرای

تهوی و تهریهد و حرارتهی یکسهاو داشهنود .امکانهات

مداخل و تسهری و تسههیل رفنهار اانمهاعی سهوین

غموزش شامل میا و صود ی تخن وید و پروژکنهور

کودکی است بیشهک مههارتههای اانمهاعی ن ه

سا ن و  ...شهی به ههم داشهنود مهدیراو و م لمهین

کلیدی در سازگاری عمومی و غسیش شواسهی روانهی

حنی اتمکاو در یک شهرایط از سهن و سهاب کهار و

کودکاو دارد ( .)21در بیشنر از  3ده گذشن غموزش

ان یاه کاری قرار داشهنود .از غناهایی که کارشواسهاو

مهارتهای اانماعی در انواد غسیشهای روانشواخنی

کهافی در

اثر بخ

بوده است (.)22

سناد غموزش و پرورش شهواخت و اشهرا
این مورد داشنود از بین بی

از  211مدرسه پهس از

با تههوا به تهأثیرات زیهادی که مهادراو در رشهد

بررسی کافی ههار مدرسه مشهخو و وارد مطا ه

اهسمی و روانی فرزنداو خود دارند ننایهج حاصهل

شد .سپس ی مکاتهه ای بها مهدیراو مهدارس ااهازه

از این تح یق مهیتواند مسؤو ین و دسهت انهدرکاراو

همکاری گرفن شد.

مهراکا غموزشی و تهربینی (رسهمی و ایر رسهمی) را

در مرحل دوم با مراا

ک ه ب هها مسهها ل کودکههاو و وا ههدین درگیرنههد را در

مدیر و ناظم مدارس ک نسهناً شواخت کافی از دانه

برنام ریایهای پیشه یران و مداخله گرانه مواسهش

غمههوزاو داشههنود پههس از توضههیه رااه به اهههدا

علمی -با یوی و اارایی یاری رسهانود .ههد

از ایهن

پژوه

ب مهدارس و بها همهاهو ی

دان غموزانی ک شهرایط ورود به مطا ه را

تح یق م ایس مشکالت رفناری کودکهاو  7-9سهار

داشنود اننخاخ گردیدند ک در مرحله اور م یارههای

بر حسش مادراو شاال و خان دار میباشد.

ورود و خرو ب ترتیش زیر مشخو گردیهد .دانه
غموزانی ک مادرشاو فوت شده بود یا با پهدر و مهادر

مواد و روشها

این مطا

ادا شهده و یها مطل ه زنهدگی مهیکردنهد پهدر یها

از نود م ط ی و تحلیلی است ک در سهار

مادرشاو دارای بیماریهای مامن اسمی و یا روانهی

 1392اناام گردید .نمون گیری ب صهورت خوشه ای

بودند یا خودشاو بیمهاری ژننیکهی یها مهادرزادی یها

صهورت گرفههت .در مرحله اور بها همههاهو ی سههناد
غموزش و پرورش مدارس ابندایی (دو دبسناو پسران
و دو دبسناو دخنران ) ک دارای شهرایط ییهل بودنهد
وارد مطا

شدند .این مدارس دو نی بودند در یهک

بیماری مامن داشنود و دان

غموزانی ک مادرشاو به

ور نامومم با غوها زندگی میکرد و یها به سهفرهای
فراوانی میرفت از مطا
دان

خار شدند.

غموزانی وارد مطا

شدند ک وا هدین غوهها و

موط و حنیاتمکاو در یک محل و نادیهک به ههم

خود دان

قرار داشنود در یک شرایط از نمر سازهای و م ماری

غمههادگی و تههواو همکههاری و پاس ه ب ه س هؤاتت را

و دارای حیههاط و محو هه یکسههاو بودنههد از نمههر

غموزاو سهار اور دوم و

19

غموز راضی به شهرکت بودنهد .همچوهین

داشنود .در این مطا

دان
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یا سوم ک سن غوها  7-9سار بود وارد مطا

شدند.

بهرای اننخهاخ حاهم نمونه از فرمهور م ایسه دو
میان ین در دو اام

مسن ل اسنفاده شد ک بها تواه

شههامل عههادات رفنههاری کودکههاو اسههت ( .)23ایههن
پرسشوام در هودین مطا

اسنفاده شهده و روایهی و

پایایی غو مورد تأییهد قهرار گرفنه اسهت ( )24-21و

بهه میههان ین نمههره پرخاشهه ری ( )11/41±8/27در

حاوی  26سؤار است ک در این مطا

کودکاو مادراو شهاال و میهان ین نمهره پرخاشه ری

غوری پرسشههوام ههها  1سههؤار غو بهه د یههل عههدم

( )6/2±4/87در کودکاو مهادراو خانه دار در مطا ه
دانه

پاسخ ویی وا دین حذ

پس از امه

و سؤاتتی ک تکمیل کووده

و سههلیمی نیهها ( )13و بهها اعمههار ضههریش اثههر

یکدی ر بودند برای تاای و تحلیل بهنر بها مشهورت

راحی خوش ای  2در نهایت حداقل  14نفر در ههر

اساتید رواوشواسی تههدیل به غینههمههای مشهنرک و

در ههر گهروه 81

کلیتر شدند و در نهایت  18غینم کلی در این تح یق

غموز که مادرشهاو

سهؤاتت براسهاس

گروه محاسه شد ک در این مطا
نفر وارد مطا

شدند و  81دان

خان دار بودند و  81دان

مورد بررسی قرار گرفت .سهوا

غموزاو ک مادرشاو شهاال

یف یکرت صورت گرفت ک حداقل امنیاز در ایهن

غمهوزاو در

تح یق  18و حداکثر امنیاز  14میباشد ک امنیاز  19و

دو گروه از نمر ویژگیهای فهردی سهن تحصهیالت

بیشنر نشاو دهودۀ حداقل یک و یها هوهد اخهنالر در

وا دین ت داد فرزنهداو و ه ه اانمهاعی دو به دو

کودکاو میباشد.

بودند اننخاخ شدند .س ی شد ک دانه

شهی بهم اننخاخ شوند.

در این مطا

در مرحلد ب هد پرسشهوام ای بها همکهاری م لمهین و

از ضریش غ فای کرونهاخ اسنفاده شد ( .)α=1/9اهت

مههدیراو مدرسهه و در حضههور مههادراو در السههات

حفهههح محرمانهه بهههودو ا هههالعات پاسهههخ ویاو

انامن او یا و مهدارس تکمیهل گردیهد .قسهمت اور

پرسشوام ها بینام بهوده و افهراد در پهذیرش تکمیهل

پرسشوام خصوصیات دموگرافیک شامل سن اوس

پرسشوام مخیر بودند .ا العات امه غوری شهده در

غمهوز و در

پرسشوام نهایی وارد کامپیوتر و با نهرم افهاار SPSS

قسههمت دوم خصوصههیات دموگرافیههک مههادر شههامل

نسخ  18غنا یا شدند .برای اثهات فرضی هها و یهافنن

تحصیالت سن ت داد فرزند اوس فرزنداو شغل و

اخنال

بین دو گروه از غزمووهای غمهاری اسنهوها ی

سههاب کههار وی و در قسههمت سههوم خصوصههیات

کای دو و  t-testاسنفاده شد و برای یافنن رابط بهین

دموگرافیک پدر شامل تحصیالت سن شغل و ه ه

منغیرها از غزموو ضهریش همهسهن ی اسهپیرمن بههره

اانماعی خانواده غوها ثهت گردید .در قسمت ههارم

گرفن شد.

رته فرزندی و وض یت تحصهیلی دانه

اهت بررسی پایایی درونهی پرسشهوام

حاتت و رفنار کودکهاو به وسهیل پرسشهوام م نههر
 Rutterک برای کودکاو باتی  6سهار قابهل اسهنفاده

نتایج

است سوایده شد .این پرسشهوام شهامل سه بخه

خصوصیات دموگرافیک مادراو و فرزنهداو غوهها در

است ک بخ

اور شهامل شهکایات اسهمی بخه

دوم شهامل حههاتت رفنههاری کودکهاو و بخه

ادور  1ارای شده است.

سههوم
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بررسی و مقایسه مشکالت رفتاری کودکان
جدول :1خصوصیات مادران دانشآموزان شرکت کننده در این مطالعه
شاغل

مادران

معنیداری

خانهدار

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

>33

33

39/9

33

39/9

33-93

33

39/9

33

39/9

<93

23

29

23

29

تا سیکل

93

92/9

93

92/9

زیر دیپلم

93

93

93

92/9

دیپلم به باال

33

39/9

23

29

9

9

93

9

93

تعداد

2

92

92/9

92

92/9

فرزندان

3

29

32/9

29

32/9

<9

9

9

9

9

سن

9

29

32/9

29

32/9

فرزندان(سال)

9

29

32/9

29

32/9

1

29

39

29

39

دختر

39

99/9

93

93

پسر

92

92/9

93

93

سن(سال)

تحصیالت

جنس
فرزندان

93

جمع

9

3/99

9

9

3 /9

93

ننایج این مطا ه نشهاو داد که از مامهود  18غیهنم

توا ب میان ین نمره کل و انحرا

حاتت و رفنار کودکاو ف ط در  1غینم مادراو شهاال

مادراو شاال ک  24/7±4/1و کودکاو مادراو خان دار

با مادراو خان دار اخنال

م ویدار داشن اند .ن رانهی

مشکل در خواخ مشکل در اذا خهوردو و نافرمهانی

ک  24/3±4/9ب دست غمد اخنال

م یار کودکاو بها
غماری بهین ایهن

دو گروه دیده نشد (( )P=1/3ادور.)2

در کودکاو مادراو شاال و عصهی بهودو در کودکهاو
مادراو خان دار ب

19

ور م ویداری بیشهنر بهود .امّها بها
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بررسی و مقایسه مشکالت رفتاری کودکان
جدول :2فرآوانی حاالت و رفتار در کودکان شرکت کننده در این مطالعه
حاالت و رفتار کودکان

مادران خانهدار

مادران شاغل

فراوانی

درصد

فراوانی

جمع کل

درصد

فراوانی

درصد

معنی داری

سردرد

39

99/9

93

93

99

99/9

3 /9

تهوع

91

23/9

23

29/9

92

29/3

3 /2

عدم کنترل ادرار

93

92/9

92

99

22

93/9

3 /9

تنگی نفس

2

2 /9

2

2 /9

9

2 /9

3 /9

گریه زیاد

39

39/9

29

39/2

99

39

3 /2

جنجال و قشقرق

99

99

39

92/9

99

99/9

3/39

فرار از مدرسه

9

9

3

3

9

2 /9

3/39

مشکل در غذاخوردن

29

39

93

93

99

92/9

3/39

نگرانی

39

39/9

99

93/9

92

99/2

3/339

غمگین بودن

29

39

33

39

99

39/2

3 /9

دعوا و کتک کاری با دیگران

99

22/9

93

92/9

29

99/9

3/39

ترس

99

99/9

99

29/2

32

23

3 /9

عصبی بودن

93

92/9

39

99/9

99

99

3/39

نافرمانی

22

29/9

39

92/9

99

39

3/33

عدم تمرکز

29

39/3

39

39/9

99

39

3 /2

لکنت زبان

9

93

9

93

99

93

3 /9

مشکل خواب

9

9 /9

22

29/9

29

99/9

3/339

بهانه جویی

29

32/9

99

22/9

99

29/9

3 /9

ننایج م ایس دو اوس نشاو داد ک اخنالتت رفناری

ادرار مشکل در خواخ و اذا خوردو ام ین بودو

م یهار  26/1±4/1و در

نافرمانی عصهی بودو گرید زیاد عدم تمرکا و بهانه

در پسراو با نمهره و انحهرا

دخنراو با نمره  22/7±3/6اخنال

م وهیداری دارنهد

(( )P=1/11ادور .)3رفنهارهایی مهانود عهدم کونرر
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بررسی و مقایسه مشکالت رفتاری کودکان

جدول  :3فرآوانی حاالت و رفتار در کودکان شرکت کننده در این مطالعه بر حسب جنس
پسر

حاالت و رفتار کودکان

جمع کل

دختر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

معنی داری

سردرد

99

99

39

99/2

99

99/9

3/39

تهوع

99

99/9

29

39

92

29/2

3/331

عدم کنترل ادرار

22

29/9

3

3

22

93/9

3/339

تنگی نفس

3

3

9

9

9

2 /9

3/39

گریه زیاد

39

99

23

29

99

39

3/339

جنجال و قشقرق

92

92/9

39

92/9

99

99/9

3 /9

فرار از مدرسه

9

9

3

3

9

2 /9

3/39

مشکل در غذاخوردن

99

99/9

22

29/9

99

92/9

3/339

نگرانی

99

93

39

99

92

99/2

3/39

غمگین بودن

93

93

99

23

99

39/2

3/339

دعوا و کتک کاری با دیگران

99

22/9

93

92/9

29

99/9

3/39

ترس

99

23

99

23

32

23

3 /9

عصبی بودن

93

92/9

39

99/9

99

99

3/39

نافرمانی

39

99/9

99

22/9

99

39

3/339

عدم تمرکز

39

99

23

29

99

39

3/339

لکنت زبان

2

2 /9

99

99

99

93

3/339

مشکل خواب

22

29/9

9

9 /9

29

99/9

3/339

بهانه جویی

29

39

99

23

99

29/9

3/32

با توا ب غزمهوو ضهریش همهسهن ی اسهپیرمن بهین

مادراو شاال به

میااو تحصیالت وا دین (ب صورت منغیر رته ای) بها

دارای مادراو خان دار بوده است .فردوسی ب بررسهی

اخنالر رفناری کودکاو (منغیر کمی) همهسن ی واود

اثرات دوری از مادر (شاال و خانه دار) بهر کودکهاو

داشههت که هههر هه تحصههیالت وا ههدین کمنههر بههود

مهد کودکی پرداخت که ننهایج نشهاو داد مشهکالت

مشکالت رفناری در کودکاو بیشهنر ظهاهر شهده بهود

رفناری کودکاو مهد کودکی بیشنر از کودکاو ایر مهد

( )P=0/14کهه در دخنهههراو  P=0/11و در پسهههراو

کودکی است ( Van Rijswijk .)9و همکاراو نشهاو

 P=0/13ب دست غمد.

دادند اشهنغار تمهام وقهت مهادراو بهداشهت روانهی
خههانواده را کههاه

هور م وهیداری بیشهنر از کودکهاو

مههیدهههد ( )8و مطا ه  Tetiو

بحث

همکاراو همهسن ی بهاتیی بهین د هسهن ی نهاایمن و

در اخنالرهای مهورد بررسهی غیهنمههای مشهکل در

مشکالت رفناری در بچ های مههد کهودکی را نشهاو

خواخ ن رانی ام ین بودو و نافرمهانی در کودکهاو

دادند (.)11

933
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 Zickو همکاراو نشاو دادند ا وهای مادراو شاال

مدت زماو کمنری را در ور روز بها مههادر سههپری

ف ا یتهای وا د-کودک را اوی و پرمای میسازد و

میکوود مشاهده شد ک با مطا اتی همخوانی دارد؛ از

در پیشرفت تحصیلی غوها مؤثر است ( )18و

امل مطا هات  )1( Rosenstein )4( Ruebushو

 Hoffmanنشاو داد دخنراو مادراو شاال دارای

 )6( Warrenک در مطا ههای خهود در نواوانهاو

پیشرفت تحصیلی موف یت حرف ای و ت هد حرف ای

نشاو دادند عدم کیفیت رابطد مادر با فرزند و ف هداو

بیشنری هسنود ( )11ک احنماتً ب د یل ت امالت

همد ی مادران از عوامل مؤثر در اخنالتت اضطرابی

بیشنر مادراو شاال با محیط اانماعی است ک

نواواناو است .همچوین تح یق درویاه در خصهوا
غمهوز

حساسیت بیشنری در خصوا پیشرفت تحصیلی

بررسی رابط همد ی مهادراو و دخنهراو دانه

فرزنداو خود دارند.

دبیرسنانی و اخنالتت رفنهاری دخنهراو شههر تههراو

در مطا ه حاضههر منغیههر عصهههی بههودو در کودکههاو

نشاو داد ک همد ی مهادراو و دخنهراو بها اخهنالتت

مادراو خان دار بیشنر از مادراو شاال بوده است .ایهن

رفناری دخنراو رابط م کوس دارد ( )14و از غناایی

ننایج احنماتً بها ننهایج مطا هد  Hustonو همکهاراو

ک این تح یق در بین دان

غموزاو صورت گرفت بها

همخوانی دارد .این مح ین نشاو دادند مدت زمهانی

مطا د  Kotlerو همکاراو همخوانی دارد که اظههار

ک مادر با کودک سپری میکود عهاملی ت یهین کووهده

نمودهاند سهازگاری اانمهاعی و عها فی کودکهاو در

برای ایااد روابط قوی مادر -کودک نیست بلک غنچ

سوین مدرس با اخهنالر د هسهن ی همهسهن ی موفهی

در این زمیو با اهمیت است کیفیت این ت امل میباشد

دارد .اخنالر د هسن ی در کودکاو دبسهنانی بها کوهاره

(.)17

گیری فراواو و یا پرخاش ری همراه است (.)11

در ب ید غینمها اخنالفی در بین دو گروه مادراو شاال

در مطا

و خان دار واود نداشت .و ی مواردی ههوو عصههی

در پسراو ب

بودو ن رانی سردرد اواار و قشه ر ،مشهکل در

ب ترتیش شامل مواردی هوو عصهی بودو مشکل در

اذا خوردو ام ین بودو گرید زیاد نافرمانی عهدم

اذا خوردو ام ین بودو نافرمانی گرید زیاد عهدم

تمرکا و بهان اویی ب ترتیش غینمهای قابل هشدار ب

تمرکا بهانه اهویی عهدم کونهرر ادرار و مشهکل در

وا دین میباشود ک بها مطا هد  Hustonو همکهاراو

خههواخ بههوده اسههت .همچوههین ایههن ننههایج بهها ننههایج

همخهوانی دارد که ایهن مح هین رشهد اانمهاعی و

فردوسی که نشهاو داد اخهنالر د هسهن ی و اخهنالر

ههوشی کودکهاو را در سهوین  11مهاه ی دو و سه

رفناری در پسراو بیشنر از دخنهراو بهوده اسهت ()9

سا ی ارزیابی نمودند .غوهها تفهاوت م وهیداری در

همچوین بها مطا هد  Israelو  Wicks-Nelsonکه

زمیو رشد هوشی و اانماعی کودکاو مادراو شاال و

ننایج غو نشاو میدههد اخهنالتت رفنهاری پسهراو از

خان دار پیدا نکردند ( .)17اخنالتت رفنهاری ههم در

توود و گسنردگی بیشنر برخهوردار اسهت همخهوانی

کودکاو مادراو خان دار ک مدت زمهاو بیشهنری را بها

دارد .این گسهنردگی شهامل اخهنالر روانهی تحهرک

مادر سپری میکوود و هم در کودکاو مادراو شاال ک

بیشنر از حد خهیس کهردو رخنخهواخ رفنهار ضهد
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خود نشاو میدهود (.)16

مشکالتی هوو حا ت تهود و کوت زبهاو در مطا ه
حاضر در دخنراو ب

ور م ویداری بیشهنر از پسهراو

نتیجهگیری

حاضر اگره ههار غینم مشکل در خهواخ

بوده است ک ننایج  Israelو  Nelsonهم نشاو مهی-

در مطا

دهد درا شیود مشکالت رفناری در دخنراو مربوط

و اذا خوردو نافرمانی و ن رانی در کودکهاو مهادراو

ب شرم ترس اضطراخ و شکایات اسمانی میباشد

شاال ب

ور م ویداری بیشنر بهوده امّها در مهادراو

(.)26

خان دار هم غینمی هوو عصهی بودو کودک به

در رابط با تحصهیالت و مشهکالت کودکهاو ننهایج

م ویداری بیشنر بوده ک شاید نشاو دهوده این باشهد

نشههاو داد هههر ه ه تحصههیالت وا ههدین کمنههر بههود

ک توها حضور فیایکی مادر کوار فرزند اهمیت ندارد

مشکالت رفناری در کودکاو بیشنر ظاهر شده بود که

بلک حضور کیفی وی هم دارای اهمیت است.

هور

این رابط در پسراو قویتر بود که بها ننهایج مطا ه
احمدی ک ب بررسی تأثیر اشنغار مادراو بر عملکهرد
رفناری و غموزشی فرزنداو پرداخنه بهود همخهوانی
دارد .این مطا

نشاو داد دان غمهوزانی که مهادراو

غوها دارای تحصیالت پایینتر و در مشاال رده پایین
(خههدماتی) ف ا یههت مههیکووههد کههمتههرین سههازگاری
اانمهاعی و پیشهرفت تحصههیلی را دارنهد و فرزنههداو
مادرانی ک دارای تحصیالت بهاتتر و در مشهاال رده

تشکر و قدردانی

از م اونت محنرم تح ی ات و فواوری دانش اه علهوم
پاشکی کرماو و مرکا تح ی ات بیماریهای عفونی و
گرمسههیری کمینهه تح ی ههات ز ونوزههها و  HSRو
همکاراو محنرم ایهن مراکها و همکهاری کارشواسهاو
محنرم بهداشت مدارس در الهش مسهاعدت وا هدین
دان غموزاو نهایت قدردانی را مینماییم.

بات (فرهو ی -مهدیرینی) ف ا یهت مهیکووهد بهنهرین
عملکرد تحصیلی و رفنهاری را در خانه و مدرسه از

References
60.
6. Warren SL, Husten L, Egeland B, Sroufe LA.
Child and adolescence anxiety disorders and early
attachment. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry
1997; 36(5): 637-44.
7. Bowlby J. Attachment and Loss. 1 ed.
Harmondsworth, UK: Basic Books; 1978.
8. Van Rijswijk K, Bekker MH, Rutte CG, Croon
MA. The relationships among part-time work, work
family interference, and well-being. J Occup Health
Psychol 2004; 9(4): 286-95.
9. Ferdowsi T. The impact of mother-child
separation on 5 to 7-year-old children among

932

1. Sarukhani B. Sociology of Family. 3 ed. Tehran:
Sorush; 1996.
2. Rutter M, Giller H. Juvenile delinquency: trends
and perspectives. 1 ed. New York: The Guilford
Press; 1984.
3. Erikson GH. Childhood and Society. 2 ed. New
York: Norton & Company; 1963.
4. Ruebush KW. The mother-daughter relationship
and psychological separation in adolescence. J Res
Adolescence 1994; 4(3): 432-51.
5. Rosenstein P. Parental levels of empathy as
related to risk assessment in child protective
services. Child Abuse Neglect 1995; 19(11): 1349-

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 3شماره  / 2تابستان 9313

بهناز افالطونیان و همکاران
employed and non-employed mothers kindergarten
Quarterly Journal of Family and Research 2010;
7(2): 125-43. [In Persian].
10. Teti DM, Sakin JW, Kucera E, Corns KM,
Eiden RD. And baby makes four: Predictors of
attachment security among preschool-age firstborns
during the transition to siblinghood. Child Dev
1996; 67(2): 579-96.
11. Kotler T, Buzwell S, Romeo Y, Bowland J.
Avoidant attachment as a risk factor for health. Br J
Med Psychol 1994; 67 (3): 237-45.
12. Peivastegar M, Seif S, Darvize Z,
Poorshahriyari M. Predicting attachment disorder in
school-age children in respect to parents’
attachment
style.
Quarterly
Journal
of
Psychological Studies 2006; 2(1-2): 125–46. [In
Persian].
13. Danesh E, Saliminia N. Group a murray’s needs
in 3-10 year-old children of working vs. housewife
mothers. Iran J Psychiat Clinical Psychol 2007;
12(4): 371-9.
14. Darvize Z. Mother-Daughter empathic behavior
and personality disorders, Tehran city, 2008.
Women's strategic studies 2008; 1(3): 29-58. [In
Persian].
15. Hoffman LW. The effect of the mother’s
employment on the family and child [PhD Thesis].
Michigan, America: Department of Psychology,
University of Michigan- Ann Arbor; 1998.
16. Ahmadi AA, Taghavi H. Influence of mother’s
employment on children’s behavior and education
revenue in the city of Damghan. Women in
Development & Politics 2003; 1(5): 105-24. [In
Persian].
17. Huston AC, Rosenkrantz Aronson S. Mothers'
time with infant and time in employment as
predictors of mother-child relationships and

933

بررسی و مقایسه مشکالت رفتاری کودکان
children's early development. Child Dev 2005;
76(2): 467-82.
18. Zick CD, Bryant WK, Osterbacka E. Mothers'
employment, parental involvement, and the
implications for intermediate child outcomes. Soc
Sci Res 2001; 30(1): 25-49.
19. Colman RA, Thompson RA. Attachment
security and the problem solving behaviors of
mothers and children. Merrill-Palmer Quart 2002;
48(4): 337-59.
20. Anderson JG. Structural equation models in the
social and behavioral sciences: model building.
Child Dev 1987; 58(1): 49-64.
21. Matson JL, Wilkins J. Psychometric testing
methods for children’s social skills. Res Dev
Disabil 2009; 30(2): 249-74.
22. Herbert JD. Social skills training augments the
effectiveness of cognitive behavioral group therapy
for social anxiety disorder. Behav Ther 2005; 36
(2): 125-38.
23. Rutter M, Tizard J, Whitmore K. Education,
Health, and Behaviour. 1 ed. London: Longman;
1970.
24. Rashidi Zafar M. Janbozorgi M, Shaghaghi F.
Positive social behavior efficacy of play therapy on
progress of pre-school children’s. J Behav Sci
2012; 6(1): 19-20.
25. Rutter M. A children’s behaviour questionnaire
for completion by children: preliminary findings. J
Child Psychol Psychiatry 1967; 8(1): 1-11.
26. Wicks-Nelson R, Israel AC. Behavior disorders
of childhood. 4 ed. New Jersey: Prentice Hall;
2000.

9313  تابستان/2  شماره/ 3 مجله بهداشت و توسعه – سال

Original Article

Journal of Health & Development
Vol. 3, No. 2, Summer 2014

Received: 03.08.2013

Accepted: 12.02.2014

Evaluation and Comparison of Behavior Problems of 7 to 9-Year-Old
Children Based on Working Mothers and Housewives in Kerman
Behnaz Aflatoonian1, Mahin Alam2, Tahere Mohamadi Purnajib3, Maryam Mohamadzadeh3

Abstract
Background: Given the significant role of mothers on mental, social and physical growth of
children, this study was performed to determine and compare the behavior problems of 7 to 9year-old children based on having working or housewife mothers.
Methods: This study is an analytic cross-sectional study with 160 students in two groups of
80 with working or housewife mothers. In order to collect information the Ratter
questionnaire was used. Data was analyzed with SPSS 18 and through descriptive analytical
statistics using the chi-square, t-test and Spearman correlation coefficient.
Results: Worry, sleep disorders, disobedience and difficulty in eating were more among the
children with employed mothers; and nervousness was more among those with non-working
mothers. Behaviors such as uncontrolled urination, difficulty in eating, sadness, disobedience,
trouble in sleeping, nervousness, excessive crying, distraction, and tantrums were
significantly more among boys; while nausea, and tongue tie were significantly more among
girls. There was a relationship between parents’ educational level and children’s behavioral
and psychic disorders and these problems were higher in lower education.
Conclusions: In this study, there were behavior problems in children of working mothers and
housewives as well. It is necessary to carry on more research about the causes of these
disorders.
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