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مقاله پژوهشی

نقش ویژگیهای جمعیت شناختی و اشتغال مادران

()Originalpaper

بر اضطراب کودکان  6-5ساله
گیتا علی پور ،1علی صیادی ،*2اشرف حقیقی
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 -2استادیار گروه مشاوره ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 -3کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ،قزوین ،ایران
*نویسنده مسئول :رشت ،دانشگاه گیالن ،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ،گروه مشاوره .تلفن+981333690274 :
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چکیده
هدف و زمینه :اضطراب بهعنوان شایعترین اختالل در کودکی و نوجوانی محسوب میشود .در بروز
اضطراب عوامل متعددی از جمله رفتار هیجانی و اجتماعی کودک ،عوامل بیرونی مثل اشتغال مادران ،سن،
جنسیت  ...می تواند نقش داشته باشد .از این رو هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه متغیرهای جمعیت
شناختی (سطح تحصیالت و اشتغال مادران و جنسیت کودکان) با سطح اضطراب کودکان  6-5ساله بود.
روش بررسی :این مطالعه مقطعی در سال  ،1394بر روی  1000نفر از والدین شاغل کودکان پیش
دبستانی شهر قزوین که کودکانشان در دامنه سنی  5-6سال قرار داشتند انجام شد که به روش نمونهگیری
خوشهای انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از مقیاس اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس
استفاده شد .دادهها با ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن تحلیل شد.
یافته :نتایج نشان داد بین اشتغال مادران و فوبی اجتماعی رابطه معناداری وجود داشت اما با سایر اختالالت
اضطرابی رابطه معناداری مشاهده نشد ( )P>0/05 ،P>0/01بین متغیر جنسیت با نمره فوبیهای خاص رابطه
معناداری وجود داشت ،بین سطح تحصیالت مادران و نمره متغیرهای اضطراب تعمیم یافته ،فوبی اجتماعی،
وسواس -اجبار ،فوبیهای خاص ،اضطراب جدایی و استرس پس از سانحه روانی رابطه معناداری وجود
ندارد.
نتیجهگیری :در مجموع نتایج حاکی از آن است اشتغال مادران در سطح اضطراب کودکان نقش دارد.
واژههای کلیدی :ویژگیهای جمعیت شناختی ،اضطراب ،کودکان پیش دبستانی
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نقش ویژگیهای جمعیت شناختی و...

مقدمه

هراس اجتماعی در فعالیتهای زندگی روزمره ناراحتی

دارای پیامد نامطمئن است .یافتههای پژوهشی نشان

دیگران یا تحقیر ،عملکردشان مختل میشود .اختالل

دادهاند در بین اختالالت درون سازی شده ،مشکالت

وحشتزدگی با اضطراب و وحشتزدگی غیرقابل

مربوط به اضطراب ،شایعترین شکل مشکالت

پیشبینی مشخص میشود .ترسهای خاص که شامل

روانشناختی درکودکان و نوجوانان به شمار میرود.

ترس شدید از اشیا ،حیوانات یا موقعیتهای خاص

تقریبا  10درصد از کودکان مالکهای تشخیصی یک

است .اختالل وسواس فکری -عملی که با افکار پایدار

اختالل اضطرابی را در طول دوران کودکی خود تجربه

و تکرارشونده و رفتارهای قالبی مشخص میشود.

میکنند ( .)1-2نشانههای اضطراب در کودکان و

اختالل استرس پس از آسیب ،به دنبال یک تجربه تلخ

بزرگساالن تقریباً یکسان است اما تظاهرات آن در

مثل بالیای طبیعی ،تجاوز و  ...به وجود میآید .در همه

سنین مختلف متفاوت میباشد ( .)3اهمیت موضوع

این اختالالت ،اضطراب مشخصه مشترک است که به

اضطراب کودکان از آن جهت است که اختالالت

صورت واکنشهای شناختی ،فیزیولوژیکی و رفتاری

اضطرابی در کودکی پیش بینی کننده طیف وسیعی از

بروز میکند ( .)6یافتهها بیانگر این است که بین  10تا

مشکالت روانشناختی در دوران نوجوانی است .اغلب

 22درصد کودکان ممکن است انواع اختالالت

اختالالت و ناسازگاریهای رفتاری پس از دوران

اضطرابی را با شدت مختلف تجربه کنند و این

کودکی ناشی از کمبود توجه به دوران حساس

مشکالت اغلب ازسنین پیش دبستانی شروع و در

کودکی (خصوصاً از بدو تولد تا  5سالگی) و عدم

دبستان نمود رفتاری پیدا میکند ( .)7-8گزارش

هدایت صحیح در روند رشد و تکامل است .این بی

پژوهشی بارت و فارل ( )2007نیز بیانگر آن بود که از

توجهی منجر به عدم سازش و انطباق با محیط و بروز

هر پنج کودک یکی اضطراب را تجربه میکند اما

انحرافات گوناگون در ابعاد عاطفی ،اجتماعی و

اکثریت آنها برای درمان به متخصصان سالمت روانی

تحصیلی برای کودک میشود (.)4-5

ارجاع نمیشوند (.)9

مطابق با طبقه بندی( DSM IVانجمن روانپزشکی

عوامل متعددی در بروز اختالالت اضطرابی نقش

امریکا )1994 ،کودکان با یکی از  9اختالل اضطرابی

دارد .براین اساس برخی پژوهشها نشان دادهاند که

تشخیص داده میشوند؛ اختالالت اضطراب جدایی،

کودکان مبتال به اختاللهای اضطرابی نسبت به کودکان

اضطراب تعمیم یافته ،اختالل اضطراب مفرط ،هراس از

غیر مضطرب به طور معناداری رویـدادهای منفـی

مکانهای باز ،هراس اجتماعی ،اختالل وحشتزدگی،

بیشـتری را در طـول زنـدگی تجربه میکنند ( .)10لذا

ترسهای خاص ،اختالل وسواس فکری -عملی ،اختالل

تعامل عوامل زیستی (آمادگی ژنتیکی) و عوامل

استرس پس ازسانحه روانی .اختالل اضطراب جدایی

روانشناختی (تجربههای رویدادهای نگرانکننده و

سطوحی از ترس یا اضطراب کودک نسبت به جدایی

شیوههای فرزندپروری) میتواند در شکلگیری

از مادر یا مراقب اصلی است که فراتر از حد مورد

اضطراب در کودکان حائز اهمیت باشد .پژوهشهای

انتظار رشدی باشد .کودکان دچار اختالل اضطراب

قابل توجه ،عوامل مربوط به کودک -والد را که

تعمیمیافته ،اضطراب مفرط ،هراس از مکانهای باز و

موجب ایجاد و حفظ نشانههای اضطراب در کودک
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اضطراب ،نگرانی بیش از حد درباره موقعیتهای

قابل مالحظهای دارند و بر اثر ترس از موشکافی

علی صیادی

57

میشوند را شناسایی کردهاند ( .)11یکی از تغییرات

میگردد ( .)17-19همچنین ،یافتههای پژوهشی دانش

مهم در زندگی امروزی که میتواند در مراقبتهای

و سلیمینیا ( )2007که بر روی کودکان  3-10ساله

کودک نقش داشته باشد ،افزایش تعداد مادران شاغل

مادران شاغل و غیر شاغل انجام شد ،نشان داد که

در بیرون از منزل است.

شدت نیاز به اکتساب و سازندگی در کودکان مادران

مادر را یک عامل بوم شناختی در نظر میگیردکه

مادران خانهدار بیشتر است ( .)20نتایج پژوهشهای

برخانواده ،رفتار کودکان و سبک تربیتی تاثیر مهم

همسو نیز بیانگر آن بودکه نگرانی ،مشکل در خواب،

دارد .تقاضای مداوم و مکرر خانوادگی و شغلی برای

غذا خوردن و نافرمانی در کودکان مادران شاغل و

زنان شاغل ،پدیدهای به نام نقش "مسئولیت(بار) بیش

عصبی بودن در کودکان مادران خانهدار به طور معنی-

ازحد" را ایجاد میکند .بنابراین چنین وظایفی موجب

داری بیشتر بود ( .)21-22از سوی دیگر ،یافته بدست

تنیدگیهای روانشناختی و جسمانی ،احساس خستگی،

آمده از یک مطالعه فراتحلیل نشان داد که ارتباط

تنهایی و انزوا ،احساس تعارض و درگیری دائمی برای

معنیداری بین اشتغال مادر با مشکالت برونیسازی و

ایجاد تعادل بین نقش مادری ،همسری ،اشتغال بیرون از

درونیسازی دوره کودکی و پیشرفت تحصیلی وجود

منزل ،میگردد .و مهمتر آنکه موجب احساس گناه و

ندارد ( .)23برخی پژوهشها نیز از این نتیجه حمایت

نگرانی در باره ترک فرزند و چگونگی مراقبتهای غیر

کردند (.)12

مادرانه از کودک در غیاب او میشود .این درحالی

بهطور کلی میتوان گفت که اضطراب یکی از

است که زنان خانهدار کمتر با این نوع تعارضات و

شایعترین اختالل در دوران کودکی است که در

احساس گناه درباره فرزندان خود مواجهاند (.)12

صورت عدم توجه به شناسایی و درمان آن میتواند

»زمان« نیز یک منبع ارزشمند دیگری است که در

منجر به آسیبهای جدی در نوجوانی و بزرگسالی

ارتباط بین مادر – کودک مطرح میشود ( .)13یافته-

شود .لذا ،بررسی عوامل گوناگون در بروز و تشدید

های برخی مطالعات حاکی از آن است که نقش

اضطراب به منظور اعمال سیاستگذاری و برنامهریزی

نظارتی مادر شاغل ،بر روی ابعاد مختلفی از زندگی

در حوزه پیشگیری و بهداشت روان خانواده حائز

کودک کاهش مییابد و به واسطه این نظارت کمتر و

اهمیت است .از اینرو ،پژوهش حاضر قصد دارد نقش

تفاوت در سبکهای فرزندپروری ،احتمال افزایش

اشتغال مادران ،سن و جنسیت کودکان را بر اضطراب

مشکالت رفتاری بیشتر میشود ( .)14اشتغال مادران به

کودکان مورد بررسی قرار دهد.

طور غیرمستقیم از طریق روشهای فرزندپروری و
نگرشهای تربیتی بر رفتار و رشد فرزندان تاثیر دارد

روش بررسی

( .)15-16همچنین ،اشتغال تمام وقت مادران ،بهداشت

پژوهش حاضر ،مطالعهای توصیفی از نوع

روانی خانواده را کاهش میدهد .ضمن آنکه مشاغل

همبستگی است .جامعه آماری ،شامل کلیه کودکانی

پاره وقت مادران نه نتها میتواند تعادلی بین پرداختن به

است که در دامنه سنی  5 -6سال ،در سال 1394

کار و خانواده برقرارکند ،بلکه با باالبردن روحیه مثبت

شمسی در پیش دبستانیهای شهر قزوین حضور داشتند.

در مادران باعث افزایش بهداشت روانی افراد خانواده

با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای ،نمونهای با
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در این راستا ،نظریه نظامهای بوم شناختی استخدام

شاغل و شدت نیاز به شهرت و فهمیدن در کودکان
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گرین ( )1991در پژوهشهای همبستگی برای انتخاب

جمع نمره زیر مقیاسها بیانگر نمره کل اضطراب است.

نمونه میتوان از فرمول ( ) N >50 + 8mاستفاده کرد.

افزون بر آن ،پرسش باز پاسخ در مورد تجربه کودک

با توجه به اینکه متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه

از وقایع آسیبزا وجود دارد که نمرهگذاری نمیشود

 20متغیر میباشد حجم نمونه  210نفر خواهد شد .اما

اما در صورت تجربه چنین حادثهای ،از کودک  5ماده

با توجه به اینکه اندازه نمونه بزرگتر ،توان آزمون را

دیگر که نشانه اختالل استرس پس از سانحه روانی را

افزایش داده و خطای برآورد را کاهش میدهد در این

مشخص میکنند ،پرسیده میشود .نمره این  5ماده در

مطالعه زمان ،دسترسی به نمونه و هزینههای مالی به

نمره کلی محاسبه نمیشود .و صرفاً برای توجه بالینی به

محقق اجازه داد نمونهای با حجم  1000نفر انتخاب

این اختالل برآورده میشود .ارزیابیهای روان سنجی

نماید .شیوه نمونهگیری به این شرح بود :ابتدا از بین

در مورد اعتبار مقیاس نشان دادهاند که همه زیر

کلیه کودکان با دامنه سنی  5-6سال ،کودکانی که در

مقیاسها (به استثنای زیر مقیاس وسواس -اجبار) از

سال  1394در پیش دبستانی ثبت نام نموده بودند،

همسانی متوسط تا باال (آلفای کرونباخ بیش از )0/70

انتخاب شدند سپس در مرحله دوم ،از پیش دبستانی-

برخوردارند .اسپنس و همکاران ( )2001اعتبار و روایی

های موجود در شهر قزوین ،پیش دبستانیهای واقع در

این پرسشنامه را برای زیر مقیاسهای اضطرابی تعمیم-

مهد کودک در نظر گرفته شد و در نهایت از بین کلیه

یافته ،هراس اجتماعی ،وسواس -اجبار ،ترس از

مهاد کودک تعداد  20مهدکودک بطور تصادفی

جراحتهای جسمانی (به عنوان یک هراس خاص) و

انتخاب شد .سپس همه کودکان حاضر در مهد کودک

اختالل اضطراب جدایی به ترتیب ،56/6 ،62/1 ،69/6

به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و اطالعات پژوهشی از

 0/48و  58/4بهدست آوردند .اعتبار و روایی این

ماداران آنها کسب گردید .براین اساس ،اطالعات

مقیاس برای زیر مقیاسهای اضطرابی تعمیمیافته،

بدست آمده در این پژوهش براساس خوداظهاری

هراس اجتماعی ،وسواس ،ترس از جراحتهای

جمعآوری شده است.

جسمانی (به عنوان یک هراس خاص) و اختالل

ابزار اندازهگیری

اضطراب جدایی به ترتیب ،0/41 ،0/55 ،0/57 ،0/67

مقیاس اضطراب کودکان پیشدبستانی توسط

 0/52و  0/49گزارش شده است (.)25

اسپنس و همکاران ( )2001تهیه شده است ( ،)24در
این مقیاس  28مادهای که از نوع خودگزارشی است از

یافتهها

والدین خواسته می شود فراوانی رفتار کودک را بر

نمونه پاسخگو به پرسشنامه پژوهش ،شامل

مبنای یک مقیاس لیکرت  5درجه ای از به هیچ وجه

 1000نفر از والدین ( 938مادر و  62پدر) بود که

( )0تا همیشه ( )4درجهبندی کنند .این پرسشنامه 5

کودکانشان ( 518پسر و  482دختر) با دامنه سنی 5 -6

زیرمقیاس دارد :اختالل اضطراب تعمیمیافته ،هراس

ساله در مقطع پیش دبستانی مراکز مهد کودک مشغول

اجتماعی ،وسواس -اجبار ،ترس از جراحت جسمانی

به تحصیل بودند ( 650کودک  5ساله و  350کودک 6

(به عنوان یک هراس خاص) و اختالل اضطراب

ساله) .بر اساس گزارش والدین 39 ،والد طالق گرفته و

جدایی .نمره هر زیر مقیاس با جمع نمره سؤالهای

 961والد با هم زندگی میکردند 15 .والد گزارش
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کردهاند که غیر از آنها سرپرست دیگری وجود دارد و

متغیرهای جنسیت ،سن و شغل مادران با اختالل

 985والد گفتهاند فرزندشان غیر از آنها سرپرست

اضطرابی را نشان میدهد.

دیگری ندارد .جدول ( )1ماتریس همبستگی بین

اضطراب تعمیم-

متغیر

فوبی اجتماعی

وسواس -اجبار

یافته
جنسیت

0/015

سن

-0/049

-0/037

شغل مادر

-0/042

*

فوبیهای

اضطراب

استرس پس از

خاص

جدایی

سانحه روانی

**

0/039

0/000

0/109

0/029

-0/007

-0/043

-0/010

0/021

-0/047

-0/031

-0/081

-0/034

-0/023

0/001

* P<0/05و **P<0/01

نتایج آزمون همبستگی گشتاوری پیرسون در

جدایی و استرس پس از سانحه روانی رابطه معناداری

جدول ( )1نشان میدهد که بین جنسیت با نمره فوبی-

مشاهده نشد .همچنین این جدول نشان میدهد ،بین

های خاص رابطه معناداری وجود دارد ( P<0/01و

شغل مادران (خانه دار در برابر شاغل) با نمره اضطراب

)r=0/109 ،df=997؛ به عبارت دیگر نمرههای باالتر

اجتماعی رابطه معناداری ( P<0/05و -0/081 ،df=997

فوبیهای خاص با جنسیت دختران و نمرههای پایینتر

=)r؛ وجود دارد ،به عبارت دیگر نمرههای باالتر فوبی

با جنسیت پسران رابطه دارند .اما بین جنسیت با نمره

اجتماعی با شاغل بودن مادران و نمرههای پایینتر فوبی

متغیرهای اضطراب تعمیمیافته ،فوبی اجتماعی،

اجتماعی با خانه دار بودن مادران رابطه دارد؛ اما بین

وسواس -اجبار ،اضطراب جدایی و استرس پس از

شغل مادران با نمره متغیرهای اضطراب تعمیمیافته،

سانحه روانی رابطه معناداری مشاهده نشد .همچنین،

وسواس -اجبار ،فوبیهای خاص ،اضطراب جدایی و

یافته ها نشان میدهد ،بین سن دختران و پسران  5و 6

استرس پس از سانحه روانی رابطه معناداری مشاهده

ساله با نمره متغیرهای اضطراب تعمیمیافته ،فوبی

نشد.

اجتماعی ،وسواس -اجبار ،فوبیهای خاص ،اضطراب
جدول  :2همبستگی اسپیرمن بین سطح تحصیالت مادران و اختاللهای روانی کودکان
متغیر
سطح تحصیالت

اضطراب

فوبی

تعمیم یافته

اجتماعی

0/005

0/039

استرس پس از سانحه

وسواس-

فوبیهای

اضطراب

اجبار

خاص

جدایی

روانی

0/021

0/027

-0/024

-0/046

جدول فوق نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین

دیپلم ،لیسانس ،فوقلیسانس و دکتری) و نمره

سطح تحصیالت مادران و نمره اختاللهای روانی را

متغیرهای اضطراب تعمیمیافته ،فوبی اجتماعی،

نشان میدهد .یافتهها بیانگر این است که بین سطح

وسواس -اجبار ،فوبیهای خاص ،اضطرابجدایی و

تحصیالت مادران (بیسواد ،زیردیپلم ،دیپلم ،فوق-
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نقش ویژگیهای جمعیت شناختی و...

استرس پس از سانحه روانی رابطه معناداری وجود

شاغل (به ویژه مادرانی که ساعات طوالنی در طی روز

ندارد.

خارج از منزل هستند) نسبت به مادران غیرشاغل ،بر
روی ابعاد مختلفی از زندگی کودک بسیار کاهش

بحث و نتیجهگیری

فرزندپروری ،احتمال افزایش مشکالت رفتاری بیشتر

جمعیت شناختی (اشتغال مادران ،سطح تحصیالت

میشود ( .)14همچنین ،مادران شاغل به دلیل تداخل

مادران ،جنسیت وسن کودکان) با اضطراب کودکان

مسئولیتهای کار و خانه ،اضطراب بیشتری را چه به

 5-6ساله صورت گرفت .نتایج نشان داد که به طور

صورت پنهان و چه به صورت آشکار تجربه میکنند

کلی اشتغال مادران با اضطراب کودکان رابطه معنادار

که میتواند بر اختالالت روانی کودکان نقش داشته

دارد .این یافته ،همسو با نتایج پژوهش میکائیل ()2000

باشد (.)19

است که به بررسی تعارضات کار-خانواده و خانواده-

همچنین ،نتایج نشان داد بین اشتغال مادران و فوبی

کار با اختالالت اضطرابی و موارد وابسته بر روی

اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد اما با سایر

 2700بزرگسال که متأهل و دارای یک فرزند بودند،

اختالالت اضطرابی رابطه معناداری مشاهده نشد .به

پرداخت؛ یافته های پژوهش تفاوت معنیداری بین

عبارت دیگر نمرههای باالتر فوبی اجتماعی با شاغل

اشتغال و اختالالت اضطرابی نشان داد ( .)26مطالعه

بودن مادران و نمرههای پایینتر فوبی اجتماعی با خانه-

ریچسبویک و همکاران ( )2004در هلند نیز نشان

دار بودن مادران رابطه دارد .این یافته همسو با سایر

دادکه اشتغال تماموقت مادران بهداشت روانی خانواده

پژوهشهایی است که در تبیین اختالالت اضطرابی

را کاهش میدهد .همچنین ،نتایج پژوهش فدایی

کودکان و کاهش بهداشت روانی خانواده و بروز

( )2009و حسینی دولت آبادی ( )2012که در پژوهش

اضطراب اجتماعی نقش اشتغال مادر را برجسته ساخته-

خود نقش اشتغال مادران را در بروز اختالالت رفتاری

اند ( .)17،27همچنین ،خراشایزاده و همکاران ()2012

مورد بررسی قرار دادهاند از یافته مطالعه حاضر حمایت

نیز در پژوهش خود به نقش دلبستگی اولیه که از تعامل

میکند ( .)19-18بنابراین ،با توجه به نتایج پژوهش-

کودک-والد به وجود میآید بر شکلگیری اضطراب

های صورت گرفته این احتمال مطرح است که احساس

اجتماعی اشاره کردهاند ( )31که با یافته پژوهش حاضر

خودکارآمدی مادرانه در زنان شاغل کمتر از زنان

همخوان میباشد .یک تبیین احتمالی این یافته ،به نقش

خانهدار باشد ( .)28مطابق با الگوی زیست بومی برونر،

والدین به خصوص مادر برروابط اجتماعی کودکان

تنیدگیهای روانی ناشی از فشار کار مضاعف بر مادر،

اشاره دارد .آنها منحصرا مسئول سازمان دهی فرصتهای

موجب کاهش سالمت جسمانی و هیجانی مادر شده

اجتماعی برای کودکان خود هستند و کودکان ،تعامل-

که بر شیوه تعامل گسترده و متناسب با تحول کودک

های اجتماعی مناسب را از طریق مشاهده و تجربه

تاثیر منفی میگذارد ( .)29نتایج بسیاری از مطالعات،

مستقیم یاد میگیرند .لذا ،ساعات طوالنی عدم حضور

بیانگر آن است که باورهای مربوط به خود در مادران،

مادر به دلیل اشتغال ،منجر به کاهش فرصتهای کافی

ارتباط مستقیمی با رفتارهای فرزندپروری و تعامل

برای یادگیری مهارتهای اجتماعی میشود .در چنین

مادر-کودک دارد (28؛  .)30نقش نظارتی مادران

شرایطی ،کودکان مادران شاغل نسبت به کودکان

مجله علوم پزشکی زانکو /دانشگاه علوم پزشکی کردستان /بهار 55-64 /1395

Downloaded from zanko.muk.ac.ir at 22:15 +0430 on Thursday June 21st 2018

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگیهای

می یابد و به واسطه این نظارت کمتر و تفاوت در سبک

علی صیادی

61

و از تمرکز و عزت نفس پایینتری برخوردارند .لذا از

ناهمخوانی ،میتوان به محدودیت دامنه سنی نمونه

قرارگرفتن در موقعیتهای اجتماعی میترسند ،زیرا

اشاره نمود .از آنجا که واریانس سن کودکان مورد

شیوه برقراری تعامل مناسب را نمیدانند ( )31بنابراین،

مطالعه از تنوع کافی برخوردار نبود بنابراین احتمال

میتوان گفت که حضور مادر در خانه میتواند سهم

میرود بر نتایج همبستگی متغیرها تاثیرگذار باشد (.)22

مهمی در کاهش اضطراب اجتماعی داشته باشد (.)32

با وجود اینکه ،اشتغال مادران بر بهداشت روانی

نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین جنسیت (پسر

خانواده خصوصاً اختالالت رفتاری کودکان نقش بسیار

و دختر) با نمره فوبیهای خاص رابطه معناداری وجود

مهم و تعیین کنندهای دارد .از آنجا که اشتغال مادران

دارد .به عبارت دیگر نمرههای باالتر فوبیهای خاص

در زندگی امروز یک امر اجتنابناپذیر است و کیفیت

با جنسیت دختران و نمرههای پایینتر با جنسیت پسران

حضور مادران بیش از کمیت آن بر کودکان تاثیرگذار

رابطه دارد .این یافته از نتایج پژوهش کنولی و برنستین

است ،بنابراین میتوان انتظار داشت که با برگزاری

( )2007که نشان دادند دخترها بیشتر از پسرها به

دورههای آموزشی توسط متخصصان بهداشت روان،

اختالالت اضطرابی دچار میشوند حمایت میکند.

مادران را با نقش اشتغال بر بهداشت روانی مادر،

همچنین ،نتایج پژوهش دیگر بیان میکنند نمایش

کودک و خانواده آشنا ساخت و آنها را برای داشتن

ترس در کودکان به انتظارات اجتماعی نیز بستگی

سبک زندگی سالم یاری رساند.

دارد .عدم مقبولیت بیان برخی از ترسها در سنین

محدودیت پژوهش

خاصی ممکن است موجب عـدم بـروز و واکـنش

یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر ،محدودیت

ترس شود .برایناساس ،سن در ترکیب با انتظارات

دامنه سنی نمونه مورد پژوهش بود .لذا ،پیشنهاد می-

اجتمـاعی و نقـش جنسـی در بروز عالئم ترس نقش

گردد برای آزمون همبستگی مطلوب بین متغیرها،

دارد (.)33

نمونهای از جامعهای با دامنه سنی گستردهتر مورد

نتایج نشان داد بین سطح تحصیالت مادران (بی
سواد ،زیردیپلم ،دیپلم ،فوقدیپلم ،لیسانس ،فوقلیسانس
و دکتری) و نمره متغیرهای اضطراب تعمیمیافته ،فوبی-
اجتماعی ،وسواس -اجبار ،فوبیهای خاص ،اضطراب
جدایی و استرس پس از سانحه روانی رابطه معناداری
وجود ندارد .این یافته با نتایج پژوهش احمدی ()2003
که در پژوهش خود نشان داد بین سطح تحصیالت کم

پژوهش قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
پژوهشگران بر خود الزم میدانند که از کلیه مادران،
مسئولین مهد کودک ،سازمان بهزیستی استان قزوین و سایر
دوستان و همکارانی که ما را در اجرای این پژوهش یاری
رساندند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند.

مادر با مشکالت رفتاری کودکان رابطه معنادار وجود
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دارد ناهمخوان میباشد ( .)34لذا در تبیین این
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Abstract
Background and Objectives: The goal of the present research is to study the relationship
between the demographic variables (educational level, employment of mothers and child
gender) and the level of anxiety among children 5 to 6 years old.
Methods: This cross-sectional study in 1394, over 1,000 employment parents of preschool
children in Qazvin that children aged 5-6 years old were selected by cluster sampling was
performed. Spence Preschool Anxiety Scale for data collection was used. Data were analyzed
with Pearson and Spearman correlation coefficient.
Results: The results showed that the employment of mothers had significant relationship and
social phobia, but there was no significant relationship with other anxiety disorders (01/0> P,
05/0> P), there was a significant relationship between sex and a score of specific phobias,
between mother's education level and score generalized anxiety, social phobia, obsessivecompulsive, specific phobias, separation anxiety and post-traumatic stress there is no
significant relationship was observed.
Conclusion: In general, the results showed that the employment of mothers has a significant
role in the level of anxiety among children.
Keywords: Demographic characteristics, child anxiety, preschoolers
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